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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że zamówienia publiczne są podstawowym instrumentem rynkowym, który 
odgrywa rolę we wspieraniu trwałego zatrudnienia i trwałych warunków pracy; 

2. uznaje znaczenie Porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA), które może 
ograniczyć zakres ewentualnych dostosowań przepisów na szczeblu UE, ponieważ szereg 
wymogów proceduralnych wynika bezpośrednio z GPA; wzywa Komisję, aby dążyła do 
większej elastyczności w tych przepisach, tak aby zagwarantować dopuszczalność 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;

3. uznaje istotną rolę instytucji zamawiających, które wykorzystują swoją siłę nabywczą do 
zamawiania towarów i usług o większej wartości „społecznej”;

4. zwraca uwagę na znaczenie uwzględniania wymogów w zakresie umiejętności i szkoleń w 
specyfikacjach zamówienia jako długoterminowej strategii; podkreśla jednak, że takie 
działania muszą być odpowiednie do przedmiotu zamówienia, proporcjonalne, opłacalne 
ekonomicznie i muszą brać pod uwagę całkowite koszty cyklu eksploatacji;

5. zauważa, że MŚP są podstawą gospodarki UE i posiadają ogromny potencjał w zakresie 
tworzenia miejsc pracy, wzrostu i innowacji oraz że większy dostęp do rynku zamówień 
może pomóc MŚP w wykorzystaniu tego potencjału;

6. podkreśla, że zmiana w praktykach udzielania zamówień powinna mieć na celu 
uproszenie zasad obowiązujących w tym zakresie, ułatwiając w ten sposób udzielanie 
zamówień publicznych, które będą innowacyjne pod względem społecznym;

7. uznaje rolę, jaką UE może odegrać w ułatwianiu rozwoju skutecznych partnerstw 
publiczno-prywatnych;

8. wyraża ubolewanie, że w zielonej księdze nie skorzystano z okazji do wyjaśnienia 
rozbieżnych poglądów na temat zamówień publicznych w kwestii delegowania 
pracowników1; 

9. zwraca się do Komisji, aby w kontekście trwającego przeglądu opublikowała praktyczny i 
zrozumiały podręcznik dla instytucji zamawiających, obejmujący analizy przypadków, w 
których udzielanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych odniosło sukces.

                                               
1 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-346/06 [2008] ECR I-01989 
(Dirk Rüffert przeciwko Land Niedersachsen).


