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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση 
καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές 
και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς των διεθνών σχέσεων, με 
στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της 
ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην 
παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και 
μέσω της προοδευτικής κατάργησης των 
περιορισμών του διεθνούς εμπορίου.

(1) Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση 
καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές 
και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς των διεθνών σχέσεων, με 
στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της 
ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην 
παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και 
μέσω της προοδευτικής κατάργησης των 
περιορισμών του διεθνούς εμπορίου· 
σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η Ένωση 
πρέπει να προαγάγει τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και 
το αδιαίρετο των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και 
αλληλεγγύης και την τήρηση των αρχών 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του 
διεθνούς δικαίου· η συνεργασία στον 
τομέα των διεθνών σχέσεων πρέπει να 
εξυπηρετεί την προώθηση της βιώσιμης 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό 
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η εμπορική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της βελτίωσης 
των συνθηκών εργασίας, της προαγωγής 
της υγιεινής και της ασφάλειας  στους 
χώρους εργασίας και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ΕΕ δεν πρέπει να ασκεί πίεση σε 
τρίτες χώρες για να τις ωθήσει στην 
ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών· Οι 
δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν 
εάν, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό 
επιθυμούν να παρέχουν οι ίδιες δημόσιες 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι δημόσιες συμβάσεις δεν πρέπει να 
ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς που 
έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική 
οργάνωση, σε εκμετάλλευση εμπορίας 
ανθρώπων ή παιδικής εργασίας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Ο αποκλεισμός αυτός δεν 
βασίζεται στην εισαγωγή στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης στις δημόσιες 
συμβάσεις των τρίτων χωρών. Οι στόχοι 
αυτοί ενθαρρύνονται.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον 
προβλεπόμενο αποκλεισμό αν η διεθνής 
συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων μεταξύ της Ένωσης και της 
χώρας από την οποία προέρχονται τα 
αγαθά και/ή οι υπηρεσίες περιλαμβάνει, 
για τα εμπορεύματα και/ή τις υπηρεσίες 
των οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός, 
ρητές επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά διατυπωθείσες από την Ένωση.
Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας στο 
άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της Ένωσης 
και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει 
ουσιαστική αμοιβαιότητα όταν τα 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 

(15) Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μεγαλύτερη από 5.000.000 ευρώ η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον 
προβλεπόμενο αποκλεισμό αν η διεθνής 
συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων μεταξύ της Ένωσης και της 
χώρας από την οποία προέρχονται τα 
αγαθά και/ή οι υπηρεσίες περιλαμβάνει, 
για τα εμπορεύματα και/ή τις υπηρεσίες 
των οποίων προτείνεται ο αποκλεισμός, 
ρητές επιφυλάξεις για την πρόσβαση στην 
αγορά διατυπωθείσες από την Ένωση.
Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τον 
αποκλεισμό, εάν η τρίτη χώρα διατηρεί 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας στο 
άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της Ένωσης 
και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει 
ουσιαστική αμοιβαιότητα όταν τα 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις 
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δημόσιες συμβάσεις προκαλούν σοβαρές 
και επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις 
βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ.

δημόσιες συμβάσεις προκαλούν σοβαρές 
και επαναλαμβανόμενες διακρίσεις εις 
βάρος των οικονομικών φορέων, των 
αγαθών και των υπηρεσιών της ΕΕ, ή 
διακυβεύονται σημαντικά οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, για παράδειγμα 
στον τομέα της βιομηχανίας. Σε 
περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων 
παραβιάσεων στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των δικαιωμάτων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και του 
διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών διεθνών συμβάσεων 
στον τομέα του εργατικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως η 
σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 94 σχετικά με τις  
ρήτρες εργασίας στις δημόσιες 
συμβάσεις, η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάζει εξίσου τον περιορισμό της 
πρόσβασης στην αγορά για τα 
συγκεκριμένα αγαθά και/ή υπηρεσίες·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σε ποιο 
βαθμό η νομοθεσία της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
και/ή οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις κατά των αγαθών, των 

(16) Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχει 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σε ποιο 
βαθμό η νομοθεσία της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι δημόσιες αρχές 
και/ή οι επιμέρους φορείς που προβαίνουν 
στη σύναψη συμβάσεων διατηρούν ή 
θεσπίζουν τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
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υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης ή εάν τίθενται σε κίνδυνο τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, για 
παράδειγμα στον τομέα της βιομηχανίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η τήρηση του κοινωνικού, 
εργατικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που ισχύει στον τόπο εργασίας σε τρίτη 
χώρα, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού των θεμελιωδών διεθνών 
συμφωνιών, όπως είναι η σύμβαση της 
ΔΟΕ αριθ. 94, δεν πρέπει να θεωρείται 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά δεν 
πρέπει να έχουν δυσανάλογες αρνητικές 
επιπτώσεις για την κοινωνική και 
εργασιακή κατάσταση στην 
ενδιαφερόμενη χώρα, ιδίως στην 
περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη 
δυσκολία για τις αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς να αξιολογούν 
τις εξηγήσεις των προσφερόντων, στο 
πλαίσιο των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και/ή υπηρεσίες 
καταγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις οποίες η αξία των μη καλυπτόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
αύξηση της διαφάνειας στην επεξεργασία 
των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.
Εκτός από τους κανόνες που καθορίζονται 
στο άρθρο 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις και το άρθρο 79 της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται 
από φορείς που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας που προτίθεται να 
αποδεχθεί μια τέτοια ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά, πρέπει να ενημερώνει σχετικά 
γραπτώς τους υπόλοιπους προσφέροντες
,αναφέροντας και τους λόγους του 
ασυνήθιστα χαμηλού χαρακτήρα της τιμής 
ή του κόστους που χρεώνεται. Αυτό 
επιτρέπει στους εν λόγω προσφέροντες να 
συμβάλλουν στην ακριβέστερη 
αξιολόγηση του κατά πόσον ο υποψήφιος 
που θα επιλεγεί θα να είναι σε θέση να 
εκτελέσει πλήρως τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στα τεύχη 
δημoπράτησης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες θα 
εξασφαλίσουν την επικράτηση πιο 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

(19) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη 
δυσκολία για τις αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς να αξιολογούν 
τις εξηγήσεις των προσφερόντων, στο 
πλαίσιο των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και/ή υπηρεσίες 
καταγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στις οποίες η αξία των μη καλυπτόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει το 50% 
της συνολικής αξίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
αύξηση της διαφάνειας στην επεξεργασία 
των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.
Εκτός από τους κανόνες που καθορίζονται 
στο άρθρο 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις και το άρθρο 79 της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται 
από φορείς που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας που προτίθεται να 
αποδεχθεί μια τέτοια ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά, πρέπει να ενημερώνει σχετικά 
γραπτώς τους υπόλοιπους προσφέροντες
,αναφέροντας και τους λόγους του 
ασυνήθιστα χαμηλού χαρακτήρα της τιμής 
ή του κόστους που χρεώνεται. Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην τήρηση του 
διεθνούς εργατικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
διεθνών συμβάσεων, όπως είναι η 
σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 94. Αυτό 
επιτρέπει στους εν λόγω προσφέροντες να 
συμβάλλουν στην ακριβέστερη 
αξιολόγηση του κατά πόσον ο υποψήφιος 
που θα επιλεγεί θα να είναι σε θέση να 
εκτελέσει πλήρως τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπονται στα τεύχη 
δημoπράτησης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες θα 
εξασφαλίσουν την επικράτηση πιο 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όταν η Επιτροπή, με βάση τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, 
έχει λόγους να πιστεύει ότι μια τρίτη χώρα 
έχει θεσπίσει ή υποστηρίζει μια 
περιοριστική πρακτική όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινήσει την διεξαγωγή έρευνας.
Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη περιοριστικής 
πρακτικής όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καλέσει την υπό εξέταση χώρα 
να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό 
τη βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην εν λόγω 
χώρα.

(21) Όταν η Επιτροπή, με βάση τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, 
έχει λόγους να πιστεύει ότι μια τρίτη χώρα 
έχει θεσπίσει ή υποστηρίζει μια 
περιοριστική πρακτική όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις ή συνεχίζει να 
παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων και το διεθνές δίκαιο,
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
διεθνών συμβάσεων στον τομέα του 
εργατικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου, μεταξύ αυτών 
της σύμβασης της ΔΟΕ αριθ. 94, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να κινήσει την 
διεξαγωγή έρευνας. Εάν επιβεβαιωθεί η 
ύπαρξη περιοριστικής πρακτικής όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις ή των 
προαναφερθεισών παραβιάσεων σε τρίτη 
χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει 
την υπό εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες στην εν λόγω χώρα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό ορισμένων αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις 

(23) Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό ορισμένων αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών από τις 
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διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
μπορούν να επιβάλλουν υποχρεωτική 
τιμολογιακή ποινική κύρωση στις 
προσφορές που αποτελούνται από αγαθά ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από την εν 
λόγω χώρα. Για να αποφευχθεί η 
καταστρατήγηση των μέτρων αυτών, 
μπορεί επίσης να είναι αναγκαίο να 
αποκλείονται ορισμένα νομικά πρόσωπα 
υπό ξένο έλεγχο ή ξένη ιδιοκτησία που 
έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και τα οποία δεν ασκούν 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τέτοιου είδους ώστε να 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με την 
οικονομία κράτους μέλους. Τα κατάλληλα 
μέτρα δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα 
προς τις περιοριστικές πρακτικές σύναψης 
συμβάσεων στις οποίες ανταπαντούν.

διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
μπορούν να επιβάλλουν υποχρεωτική 
τιμολογιακή ποινική κύρωση στις 
προσφορές που αποτελούνται από αγαθά ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από την εν 
λόγω χώρα. Για να αποφευχθεί η 
καταστρατήγηση των μέτρων αυτών, 
μπορεί επίσης να είναι αναγκαίο να 
αποκλείονται ορισμένα νομικά πρόσωπα 
υπό ξένο έλεγχο ή ξένη ιδιοκτησία που 
έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και τα οποία δεν ασκούν 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τέτοιου είδους ώστε να 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με την 
οικονομία κράτους μέλους. Τα κατάλληλα 
μέτρα δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα 
προς τις περιοριστικές πρακτικές σύναψης 
συμβάσεων στις οποίες ανταπαντούν.
Πρέπει, συγκεκριμένα, να λαμβάνουν 
υπόψη τις δυνητικές αρνητικές 
επιπτώσεις για την κοινωνική, εργασιακή 
και περιβαλλοντική κατάσταση στην 
ενδιαφερόμενη χώρα, ιδίως στην
περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τις 
αγοραστικές ανάγκες τους σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεκκλίνουν 
από τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
αγαθά και υπηρεσίες της Ένωσης και/ή 

(24) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τις 
αγοραστικές ανάγκες τους σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρεκκλίνουν 
από τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
αγαθά και υπηρεσίες της Ένωσης και/ή 
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καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
της υγείας και της ασφαλείας ή σε 
περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου θα 
οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής 
ή του κόστους της σύμβασης.

καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
της υγείας και της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ή σε 
περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου θα 
οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής 
ή του κόστους της σύμβασης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
λαμβάνονται επίσης υπόψη κριτήρια 
βιώσιμης ανάπτυξης, κριτήρια 
περιβαλλοντικής πολιτικής και κοινωνικά 
κριτήρια, τα οποία προωθούν τις 
συνθήκες εργασίας, την υγιεινή και 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την 
ισότιμη μεταχείριση. Τέτοιου είδους 
κριτήρια πρέπει να ευνοούνται και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
θεωρούνται  λόγος αποκλεισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους. Αποδέχονται ωστόσο και 

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους. Λαμβάνονται επίσης υπόψη 
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δηλώσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόμενοι ως προκαταρκτικά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προσφορές δεν 
μπορούν να αποκλειστούν δυνάμει της 
παραγράφου 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητήσει από κάποιον προσφέροντα, ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια 
από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη δημιουργία τυποποιημένων 
εντύπων για δηλώσεις σχετικά με την 
καταγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών.
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
3.

κριτήρια που σχετίζονται με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και το διεθνές δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
διεθνώς αναγνωρισμένων διεθνών 
συμβάσεων, στον τομέα του εργατικού,  
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου. 
Αποδέχονται ωστόσο και δηλώσεις που 
υποβάλλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ως 
προκαταρκτικά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι 
προσφορές δεν μπορούν να αποκλειστούν 
δυνάμει της παραγράφου 1. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητήσει από κάποιον 
προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα 
ή κάποια από τα απαιτούμενα έγγραφα, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της 
διαδικασίας. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία 
τυποποιημένων εντύπων για δηλώσεις 
σχετικά με την καταγωγή των αγαθών και 
των υπηρεσιών. Οι εκτελεστικές αυτές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κύριοι λόγοι για τον αποκλεισμό 
αγαθών και/ή υπηρεσιών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.

β) όταν δεν υπάρχει συμφωνία όπως 
αναφέρεται στο σημείο α) αλλά η τρίτη 
χώρα διατηρεί περιοριστικά μέτρα για τις 
δημόσιες συμβάσεις τα οποία οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας, ιδίως όταν αυτά τα περιοριστικά 
μέτρα είναι ζημιογόνα για οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, όπως τη 
βιομηχανία της.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) όταν υπάρχουν στοιχεία σοβαρών και 
επανειλημμένων παραβιάσεων στον 
τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και του διεθνούς δικαίου 
στον τομέα του εργατικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
διεθνώς αναγνωρισμένων διεθνών 
συμβάσεων. Η τήρηση του κοινωνικού, 
εργατικού και περιβαλλοντικού δικαίου 
που ισχύει στον τόπο εργασίας στην 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν πρέπει να 
θεωρείται περιοριστικό μέτρο για τις 
δημόσιες συμβάσεις που οδηγεί σε 
σοβαρές και επαναλαμβανόμενες 
διακρίσεις εις βάρος των οικονομικών 
φορέων, των αγαθών και των υπηρεσιών 
της Ένωσης.

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν αξιολογεί κατά πόσο υπάρχουν 
στοιχεία σοβαρών και επανειλημμένων 
παραβιάσεων στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και του διεθνούς δικαίου 
στον τομέα του εργατικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
διεθνώς αναγνωρισμένων διεθνών 
συμβάσεων, η Επιτροπή εξετάζει σε ποιο 
βαθμό: 
α) η νομοθεσία και οι πρακτικές στην 
ενδιαφερόμενη χώρα εξασφαλίζουν το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και του διεθνούς 
δικαίου στον τομέα του εργατικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου· 
β)  οι δημόσιες αρχές και/ή οι επιμέρους 
φορείς που προβαίνουν στη σύναψη 
συμβάσεων διατηρούν ή θεσπίζουν 
πρακτικές κοινωνικού ντάμπινγκ για τα 
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο αντίκτυπος των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων στα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και ανθρώπινα 
δικαιώματα πρέπει να αξιολογείται 
τακτικά και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδίδεται στην προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας και στην 
καταπολέμηση της διαρθρωτικής 
ανεργίας. Κατά την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων λαμβάνονται υπόψη 
περιβαλλοντικές πτυχές και πτυχές 
κοινωνικής πολιτικής, με κριτήριο 
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επιλογής όχι τη χαμηλότερη τιμή αλλά τη 
πλέον βιώσιμη προσφορά.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή του άρθρου 79 της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφού 
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους λόγους 
για τον ασυνήθιστα χαμηλό χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται.

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας προτίθεται, βάσει του 
άρθρου 69 της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή του άρθρου 79 της οδηγίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις που 
ανατίθενται από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφού 
επαληθεύσει τις εξηγήσεις του 
προσφέροντα, να αποδεχθεί μια 
ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αγαθών 
και/ή υπηρεσιών καταγωγής εκτός της 
Ένωσης, στην οποία η αξία των μη 
καλυπτόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν την προσφορά, ενημερώνει 
σχετικά τους υπόλοιπους προσφέροντες 
γραπτώς, αναφέροντας επίσης τους λόγους 
για τον ασυνήθιστα χαμηλό χαρακτήρα της 
τιμής ή του κόστους που χρεώνεται, 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμελιωδών  διεθνώς αναγνωρισμένων 
διεθνών συμβάσεων στον τομέα του 
εργατικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου, ιδίως για την 
αποφυγή κάθε είδους κοινωνικού ή 
περιβαλλοντικού ή φορολογικού 
ντάμπινγκ.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ακόμη και στην περίπτωση 
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών πρέπει 
να τηρούνται οι διατάξεις σχετικά με την  
υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τις 
συλλογικές συμβάσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δεν επιβάλλει κυρώσεις 
στις τρίτες χώρες οι οποίες 
περιλαμβάνουν στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης στα κριτήρια ανάθεσης.
Αντιθέτως, τα μέτρα αυτά 
ενθαρρύνονται.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας ότι 
μια τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις και η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η παρέμβασή της 
είναι δικαιολογημένη προς το συμφέρον 
της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί την τρίτη χώρα 
να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες της Ένωσης 
μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων 

Όταν διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας ότι 
μια τρίτη χώρα διατηρεί περιοριστικά 
μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις ή 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και του 
διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών διεθνώς 
αναγνωρισμένων διεθνών συμβάσεων 
στον τομέα του  εργατικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου, και η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η παρέμβασή της 
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συμβάσεων στη χώρα αυτή με όρους όχι 
λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που 
παρέχονται στους εθνικούς επιχειρηματίες, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της εν λόγω 
χώρας, και επίσης με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

είναι δικαιολογημένη προς το συμφέρον 
της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί την τρίτη χώρα 
να προσέλθει σε διαβουλεύσεις με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες της Ένωσης 
μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων στη χώρα αυτή με όρους όχι 
λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που 
παρέχονται στους εθνικούς επιχειρηματίες, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της εν λόγω 
χώρας, και επίσης με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) σεβασμός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων και/ή της 
νομοθεσίας ή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) σεβασμός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
τερματίσει τη διαβούλευση εάν η 
ενδιαφερόμενη χώρα σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και το διεθνές δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
διεθνώς αναγνωρισμένων διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα του εργατικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν διαπιστώνεται σε μια έρευνα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες 
συμβάσεις που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
από την εν λόγω τρίτη χώρα οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές 
πράξεις που περιορίζουν προσωρινά την 
πρόσβαση των μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών που κατάγονται από την 
τρίτη χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2.

1. Όταν διαπιστώνεται σε μια έρευνα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 
ότι τα περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες
συμβάσεις που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
από την εν λόγω τρίτη χώρα οδηγούν σε 
έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το άνοιγμα της αγοράς μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας ή ότι δεν τηρούνται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των εργαζομένων και το 
διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών διεθνώς 
αναγνωρισμένων διεθνών συμβάσεων 
στον τομέα του εργατικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις 
που περιορίζουν προσωρινά την πρόσβαση 
των μη καλυπτόμενων αγαθών και 
υπηρεσιών που κατάγονται από την τρίτη 
χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του αποκλεισμού των προσφορών των 
οποίων πάνω από το 50% της συνολικής 
αξίας αποτελείται από μη καλυπτόμενα 
αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία κατάγονται 
από τη χώρα που θεσπίζει ή διατηρεί μια 
περιοριστική πρακτική για τις δημόσιες 
συμβάσεις· και/ή

α) του αποκλεισμού των προσφορών των 
οποίων πάνω από το 50% της συνολικής 
αξίας αποτελείται από μη καλυπτόμενα 
αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία κατάγονται 
από τη χώρα που θεσπίζει ή διατηρεί μια 
περιοριστική πρακτική για τις δημόσιες 
συμβάσεις και/ή σχετίζεται με τη μη 
τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμελιωδών διεθνώς αναγνωρισμένων 
διεθνών συμβάσεων στον τομέα του 
εργατικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου· και/ή

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της υποχρεωτικής τιμολογιακής 
ποινικής κύρωσης για το μέρος της 
προσφοράς που αποτελείται από μη 
καλυπτόμενα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία 
κατάγονται από τη χώρα που θεσπίζει ή 
διατηρεί μια περιοριστική πρακτική για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

β) της υποχρεωτικής τιμολογιακής 
ποινικής κύρωσης για το μέρος της 
προσφοράς που αποτελείται από μη 
καλυπτόμενα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία 
κατάγονται από τη χώρα που θεσπίζει ή 
διατηρεί μια περιοριστική πρακτική για τις 
δημόσιες συμβάσεις και/ή σχετίζεται με 
τη μη τήρηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και του 
διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών διεθνώς 
αναγνωρισμένων διεθνών συμβάσεων 
στον τομέα του εργατικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά 
πρέπει να είναι αναλογικά και να μην 
έχουν δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις 
για την ενδιαφερόμενη χώρα, ιδίως στην 
περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, 
αλλά πρέπει να είναι σχεδιασμένα για την 
προαγωγή των τοπικών κοινωνικών και 
εργασιακών συνθηκών.
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