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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je javno naročanje bistveno tržno orodje za spodbujanje trajnostnega 
zaposlovanja in delovnih razmer;

2. priznava pomen vladnih naročil, ki utegnejo omejiti področje uporabe zakonodajnih 
prilagoditev na ravni EU, saj mnoge postopkovne zahteve izvirajo neposredno iz teh 
naročil; poziva Komisijo, naj si prizadeva za večjo prilagodljivost pravil, da bi zagotovila 
dopustnost javnih naročil s socialnega področja;

3. priznava, da imajo naročniki pomembno vlogo, saj svojo kupno moč uporabljajo za nakup 
blaga in storitev z višjo „družbeno vrednostjo“;

4. poudarja pomen vključevanja zahtev glede znanj in spretnosti ter kvalifikacij v pogodbena 
določila kot dolgoročne strategije; vendar poudarja, da morajo ti ukrepi ustrezati predmetu 
pogodbe, biti sorazmerni, ekonomsko ugodni ter upoštevati vse stroške življenjskega 
cikla;

5. ugotavlja, da imajo mala in srednja podjetja, ki so temelj gospodarstva EU, ogromen 
potencial za ustvarjanje delovnih mest, rast in inovacije ter da lahko večji dostop do trga 
naročil tem podjetjem pomaga pri uresničevanju njihovega potenciala;

6. poudarja, da bi morali pri spremembi postopkov na področju javnih naročil poenostaviti 
pravila in s tem spodbuditi družbeno inovativno javno naročanje;

7. priznava vlogo, ki jo lahko igra EU pri spodbujanju razvoja uspešnih javno-zasebnih 
partnerstev;

8. obžaluje, da pričujoča zelena knjiga ne izrablja priložnosti za pojasnitev različnih 
pogledov na javna naročila glede napotitve delavcev1;

9. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju sedanjega pregleda objavi praktičen in jasen 
priročnik za naročnike, ki bo zajemal študije o uspešnem javnem naročanju na socialnem 
področju.

                                               
1 Sodba Sodišča z dne 3. aprila 2008 v primeru C-346/06[2008] ECR I-01989 (Dirk Rüffert proti Land 
Niedersachsen).


