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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a közbeszerzés olyan kulcsfontosságú piaci alapú eszköz, amely 
szerepet játszik a fenntartható munkahelyek és munkakörülmények megteremtésében;

2. elismeri a kormányzati beszerzésekről szóló megállapodás jelentőségét, amely 
korlátozhatja bármely uniós szintű kiigazítás hatályát, mivel egyes eljárási követelmények 
közvetlenül e megállapodásból erednek; felhívja a Bizottságot, hogy törekedjen nagyobb 
rugalmasságra a szabályok tekintetében, hogy biztosítsa a szociális közbeszerzés lehetővé 
tételét;

3. elismeri, hogy a szerződő hatóságoknak jelentős szerepet játszanak azzal, hogy 
vásárlóerejüket nagyobb szociális értékkel bíró javakra és szolgáltatásokra fordítják;

4. kiemeli, hogy hosszú távú stratégiaként milyen fontos a szaktudásra és képzettségre 
vonatkozó követelmények felvétele a szerződési feltételek közé; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy ezeknek a követelményeknek kapcsolódniuk kell a szerződés 
tárgyához, arányosnak és gazdasági szempontból előnyösnek kell lenniük, ugyanakkor 
figyelembe kell venniük a teljes életciklus költségét;

5. megállapítja, hogy a kkv-k alkotják az európai gazdaság gerincét és hatalmas 
munkahelyteremtő, növekedési és innovációs potenciállal bírnak, továbbá hogy a 
közbeszerzési piachoz való nagyobb mértékű hozzáférésük segítheti a kkv-k e 
potenciáljának kibontakoztatását;

6. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési gyakorlatok megváltoztatásakor a közbeszerzési 
szabályok egyszerűsítésére, így a szociális szempontból innovatív közbeszerzés 
megkönnyítésére kell törekedni;

7. elismeri azt a szerepet, amelyet az EU játszhat az állami és a magánszektor közötti sikeres 
együttműködés (ppp-k) kialakítása megkönnyítésében;

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a zöld könyv nem használja ki az alkalmat arra, hogy 
egyértelművé tegye a közbeszerzéssel kapcsolatos különböző nézeteket a munkavállalók 
kiküldetése kapcsán1;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a folyamatban lévő felülvizsgálat fényében tegyen közzé a 
szerződő hatóságok számára gyakorlati és egyértelmű felhasználói kézikönyvet, amely 
sikeres szociális közbeszerzésekről szóló esettanulmányokat is tartalmaz.

                                               
1 A Bíróság 2008. április 3-i ítélete a C-346/06. sz. ügyben [2008] EBHT I-01989 (Dirk Rüffert kontra Land 
Niedersachsen).


