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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. remarcă faptul că achizițiile publice constituie un instrument-cheie bazat pe piață, care 
joacă un rol important în asigurarea ocupării durabile a forței de muncă și a unor condiții
de muncă sustenabile;

2. recunoaște importanța Acordului OMC privind achizițiile publice (GPA), care poate limita 
sfera de aplicare a oricăror adaptări legislative la nivelul UE, întrucât un număr de cerințe 
procedurale provin direct din dispozițiile GPA; invită Comisia să urmărească o 
flexibilitate mai mare a normelor, pentru a garanta că achizițiile publice sociale se pot 
desfășura efectiv;

3. recunoaște rolul important al autorităților contractante în ceea ce privește utilizarea puterii 
de cumpărare de care dispun pentru a achiziționa bunuri și servicii cu o valoare socială 
mai ridicată;

4. subliniază importanța includerii cerințelor referitoare la competențe și formare în 
specificațiile contractului ca strategie pe termen lung; subliniază totuși că aceste acțiuni 
trebuie să fie relevante pentru domeniul de aplicare a contractului, dar și proporționale și 
avantajoase din punct de vedere economic și să țină seama de costul total pe întreaga 
durată de desfășurare a proiectului;

5. constată că IMM-urile reprezintă motorul economiei UE și au un potențial enorm de 
creare de locuri de muncă, de stimulare a creșterii economice și a inovării, precum și că 
sporirea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice le poate sprijini în 
valorificarea acestui potențial;

6. subliniază că modificările practicilor de achiziții publice ar trebui să urmărească 
simplificarea normelor aplicabile în acest domeniu și, astfel, facilitarea desfășurării unor 
achiziții publice inovatoare din punct de vedere social;

7. recunoaște rolul pe care UE îl poate juca în facilitarea dezvoltării unor parteneriate public-
private de succes;

8. regretă faptul că în cartea verde nu sunt clarificate viziunile divergente asupra achizițiilor 
publice în materie de detașare a lucrătorilor1;

9. invită Comisia, în lumina revizuirii aflate în curs de desfășurare, să publice un ghid practic 
și clar pentru autoritățile contractante, care să includă studii de caz relevante pentru 
situațiile în care achizițiile publice sociale s-au desfășurat cu succes.

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din 3 aprilie 2008 în cauza C-346/06 [2008], Repertoriu, p. I-01989 (Dirk 
Rüffert/Land Niedersachsen).


