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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že verejné obstarávanie je kľúčovým trhovo orientovaným nástrojom, ktorý 
zohráva úlohu pri podpore udržateľnej zamestnanosti a pracovných podmienok;

2. uznáva význam Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), ktorá môže obmedziť rozsah 
akýchkoľvek legislatívnych úprav na úrovni EÚ, keďže množstvo procedurálnych 
požiadaviek pramení priamo v GPA; vyzýva Komisiu, aby sa snažila o väčšiu pružnosť 
pravidiel s cieľom umožniť sociálne obstarávanie;

3. uznáva, že verejní obstarávatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri využívaní svojej kúpnej sily 
na obstarávanie tovaru a služieb s vyššou spoločenskou hodnotou;

4. vyzdvihuje dôležitosť zahrnutia požiadaviek týkajúcich sa zručností a odbornej prípravy 
do špecifikácií zákazky v rámci dlhodobej stratégie; zdôrazňuje však, že tieto opatrenia 
musia priamo súvisieť s predmetom zákazky, musia byť primerané, ekonomicky výhodné 
a musia zohľadňovať celkové náklady počas celého životného cyklu;

5. konštatuje, že malé a stredné podniky (MSP) tvoria chrbtovú kosť ekonomiky EÚ a majú 
obrovský potenciál tvorby pracovných miest, rastu a inovácií a že lepší prístup na trhy 
verejného obstarávania môže MSP pomôcť uvoľniť ich potenciál;

6. zdôrazňuje, že zmeny v oblasti verejného obstarávania by sa mali zameriavať na 
zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania a tým uľahčiť sociálne inovačné verejné 
obstarávanie;

7. uznáva úlohu, ktorú môže EÚ zohrávať pri uľahčovaní rozvoja úspešných verejno-
súkromných partnerstiev;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zelená kniha nevyužíva príležitosť objasniť rozdielne 
názory na verejné obstarávanie, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov1;

9. vyzýva Komisiu so zreteľom na prebiehajúce preskúmanie, aby vydala praktickú a jasnú 
používateľskú príručku pre verejných obstarávateľov, ktorá bude zahŕňať štúdie 
úspešných prípadov sociálneho obstarávania.

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora z 3. apríla 2008 vo veci C-346/06 [2008] Dirk Rüffert/Land Niedersachsen, ECR I-
01989.


