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PASIŪLYMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. pažymi, kad viešieji pirkimai yra pagrindinė rinka pagrįsta priemonė, kuri atlieka labai
svarbų vaidmenį skatinant tvarų užimtumą ir darbo sąlygas;
2. pripažįsta, kad labai svarbios sutartys dėl viešųjų pirkimų, kurios gali apsiriboti visų teisės
aktų pritaikymo ES lygiu apimtį, kadangi dauguma procedūrinių reikalavimų kyla tiesiai
iš sutarčių dėl viešųjų pirkimų; ragina Komisiją siekti lankstesnių taisyklių, kad būtų
užtikrinta galimybė vykdyti socialinius viešuosius pirkimus;
3. pripažįsta, jog perkančiųjų organizacijų vaidmuo labai svarbus, kadangi jos
įgyvendindamos savo perkamąją galią gali įsigyti didesnės socialinės vertės prekes ir
paslaugas;
4. pabrėžia, kad labai svarbu ilgalaikėje perspektyvoje į sutarčių specifikacijas įtraukti
reikalavimus, susijusius su įgūdžiais ir mokymu; tačiau pabrėžia, kad šie veiksmai turi
būti susiję su sutarties tikslu, proporcingi, ekonomiškai naudingi ir juos atliekant turi būti
atsižvelgiama į visas sutarties sąnaudas;
5. pabrėžia, kad MVĮ yra ES ekonomikos pagrindas ir turi daug galimybių kurti darbo vietas,
augimą ir inovacijas, taip pat kad geresnė prieiga prie viešųjų pirkimų rinkos gali padėti
MVĮ išnaudoti savo galimybes;
6. pabrėžia, kad keičiant viešųjų pirkimų praktiką reikėtų siekti supaprastinti viešųjų pirkimų
taisykles, taigi palengvinti socialiai naujoviškus viešuosius pirkimus;
7. pripažįsta, kad ES gali atlikti labai svarbų vaidmenį palengvindama sėkmingą viešojo ir
privačiojo sektorių partnerysčių plėtrą;
8. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje neišnaudota galimybė paaiškinti besiskiriančias
nuomones apie viešuosius pirkimus, susijusius su darbuotojų komandiravimu1;
9. ragina Komisiją atsižvelgiant į vykstančią peržiūrą paskelbti praktinį ir aiškų vartotojo
vadovą perkančiosioms organizacijoms, kuriame būtų numatyti atvejai, kai socialiniai
viešieji pirkimai gali būti sėkmingi.

1

Teisingumo Teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimas byloje C-346/06 Advokatas dr. Dirk Rüffert, Objekt
und Bauregie GmbH & Co. KG bankroto administratorius, prieš Land Niedersachsen.
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