
PA\868653NL.doc PE466.962v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2011/2048(INI)

26.5.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake de modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten
(2011/2048(INI))

Rapporteur voor advies: Julie Girling



PE466.962v01-00 2/4 PA\868653NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\868653NL.doc 3/4 PE466.962v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat overheidsopdrachten als een essentieel marktinstrument fungeren dat van 
groot belang is voor de bevordering van duurzame werkgelegenheid en duurzame 
arbeidsvoorwaarden;

2. erkent het belang van de algemene overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA), 
waardoor de ruimte voor eventuele aanpassingen van de regelgeving op EU-niveau 
wellicht wordt ingeperkt, aangezien bepaalde procedurele vereisten in die sfeer 
rechtstreeks uit de GPA voortvloeien; verzoekt de Commissie meer flexibiliteit in de 
regelgeving na te streven, zodat er meer ruimte ontstaat voor sociaal georiënteerde 
aanbestedingen;

3. erkent dat de aanbestedende diensten een belangrijke rol te vervullen hebben doordat zij 
hun koopkracht kunnen aanwenden voor de aanschaf van goederen en diensten met een 
hogere "maatschappelijke" waarde;

4. onderstreept dat bij wijze van langetermijnstrategie ook vaardigheden en opleidingseisen 
in de contractspecificaties moeten worden vermeld; wijst er echter op dat deze 
componenten wel relevant moeten zijn voor het voorwerp van de opdracht, dat zij daartoe 
in een juiste verhouding moeten staan, economisch voordeel moeten opleveren en moeten 
zijn afgestemd op de totale levensduurkosten;

5. merkt op dat mkb-bedrijven de ruggengraat van de EU-economie zijn en dat zij een enorm 
potentieel opleveren in termen van nieuwe werkgelegenheid, groei en innovatie, en dat 
een betere toegang tot de markten voor overheidsopdrachten mkb-bedrijven kan helpen dit 
potentieel te ontsluiten;

6. wijst erop dat middels een wijziging in de procedures voor overheidsopdrachten moet 
worden getracht de regels voor overheidsopdrachten te vereenvoudigen, zodat de plaatsing 
van maatschappelijk innovatieve overheidsaanbestedingen wordt gefaciliteerd;

7. erkent de rol die de EU kan spelen bij het faciliteren van de totstandkoming van 
succesvolle publiek/private partnerschappen;

8. betreurt dat in het Groenboek niet de gelegenheid wordt aangegrepen om de uiteenlopende 
gezichtspunten inzake overheidsopdrachten met betrekking tot de terbeschikkingstelling 
van werknemers nader toe te lichten1;

9. verzoekt de Commissie in het kader van de lopende beleidsherziening een praktische en 
duidelijke handleiding voor aanbestedende diensten te publiceren waarin o.a. ook 
praktijkgevallen worden besproken waarbij sociaal georiënteerde aanbestedingen hun nut 

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 3 april 2008 in zaak C-346/06 [2008] HvJ I-01989 (Dirk Rüffert v Land 
Niedersachsen).
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hebben bewezen.


