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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka publiskais iepirkums ir galvenais tirgus instruments, kurš palīdz veicināt 
ilgtspējīgus nodarbinātības un darba apstākļus;

2. atzīst, ka liela nozīme ir Publiskā iepirkuma nolīgumam (PIN), kas var ierobežot darbības 
jomu jebkuriem tiesību aktu pielāgojumiem ES līmenī, jo daudzu procedūras noteikumu 
izcelsme ir tieši PIN; aicina Komisiju censties panākt lielāku noteikumu elastīgumu, lai 
nodrošinātu, ka var pastāvēt sociālais publiskais iepirkums;

3. atzīst, ka līgumslēdzējām iestādēm ir svarīga loma, jo tās var izmantot savu pirktspēju, lai 
iepirktu preces un pakalpojumus ar augstāku „sociālo” vērtību;

4. uzsver, ka ilgtermiņā ir ļoti svarīgi kā līgumu specifikācijās iekļaut prasības par prasmēm 
un apmācību; tomēr uzsver, ka šīm darbībām jābūt saistītām ar līguma priekšmetu, jābūt 
proporcionālām, ekonomiski izdevīgām un jāņem vērā kopējā cikla izmaksas;

5. norāda, ka MVU ir ES ekonomikas pamats un tām ir milzīgs darba vietu radīšanas, 
izaugsmes un inovācijas potenciāls un ka lielāka MVU pieeja publisko iepirkumu tirgiem 
varētu šo palīdzēt šo potenciālu izmantot;

6. uzsver, ka ar publiskā iepirkuma procedūras grozījumiem būtu jāvienkāršo publiskā 
iepirkuma noteikumi un tādējādi jāveicina sociāli inovatīva publiskā iepirkuma procedūra;

7. atzīst, ka ES varētu būt svarīga loma, sekmējot veiksmīgas publiskā un privātā sektora 
partnerības izveidi;

8. pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav izmantota iespēja precizēt atšķirīgos viedokļus par 
publisko iepirkumu attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu darbā1;

9. aicina Komisiju saistībā ar notiekošo pārskatīšanu nākt klajā ar līgumslēdzējām iestādēm 
paredzētu praktisku un skaidru lietotāja rokasgrāmatu, kurā būtu iekļauta veiksmīgu 
sociālā iepirkuma gadījumu izpēte.

                                               
1 Tiesas 2008. gada 3. aprīļa spriedums lietā C-346/06 [2008], Krājums, I-01989 (Dirk Rüffert pret Land 
Niedersachsen).


