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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och 
marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings-
och arbetsvillkor.

2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig 
upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av 
lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt direkta 
ursprung i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att göra 
bestämmelserna mer flexibla för att se till att det blir tillåtet med socialt inriktad 
upphandling.

3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när 
det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre 
”samhälleligt” värde.

4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i 
kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara 
relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt 
beakta kostnaderna under hela livscykeln.

5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s 
ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, 
tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och 
medelstora företagen att frigöra denna potential.

6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva 
efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt 
nyskapande offentlig upphandling.

7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen 
av framgångsrika offentlig-privata partnerskap.

8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika 
åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare1.

9. I ljuset av den pågående översynen uppmanar Europaparlamentet kommissionen att 
offentliggöra en praktisk och tydlig användarmanual för upphandlande myndigheter, som 
innehåller fallstudier av framgångsrik upphandling med social inriktning.

                                               
1 Domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008, 
s. I-1989.


