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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 
apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 
veiksmus bei siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse, kad, inter alia, skatintų 
visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, 
įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos 
apribojimų panaikinimą;

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 
apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 
veiksmus bei siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse, kad, inter alia, skatintų 
visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, 
įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos 
apribojimų panaikinimą; pagal tą patį 
straipsnį Sąjunga turi skatinti 
demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą 
ir nedalomumą, pagarbą žmogaus 
orumui, lygybės ir solidarumo principus ir 
Jungtinių Tautų Chartijos bei 
tarptautinės teisės principų laikymąsi. 
Bendradarbiavimas tarptautinių santykių 
srityje turėtų paskatinti tvarų 
besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir 
aplinkosaugos vystymąsi, pirmiausia 
siekiant panaikinti skurdą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Europos Sąjungos prekybos politika 
turėtų skatinti mažinti skurdą pasaulyje, t. 
y. ja turėtų būti skatinama gerinti darbo 
sąlygas, darbo saugą ir sveikatos apsaugą 
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ir remti pagrindines teises;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) ES neturėtų daryti spaudimo 
trečiosioms šalims, siekdama jas 
pastūmėti privatizuoti viešąsias paslaugas. 
Valdžios institucijos visais lygmenimis 
turėtų turėti teisę nuspręsti, ar jos nori 
teikti viešąsias paslaugas ir kokiu būdu ir 
mastu tai nori daryti;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, kurie dalyvavo 
nusikalstamos organizacijos veikloje, 
dalyvavo prekybos žmonėmis veikloje ir 
naudojosi vaikų darbu;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) toks pašalinimas neturi būti 
taikomas dėl to, kad trečiosios šalys, 
vykdydamos viešuosius pirkimus, nustato 
tvarius vystymosi tikslus. Tokie tikslai 
turėtų būti remiami;



AD\939468LT.doc 5/18 PE502.262v02-00

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti,
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis arba kai gali nukentėti 
pirmaeilės svarbos Sąjungos ekonomikos 
interesai, pvz., pramonės srityje. Jei vyksta 
rimti ir pasikartojantys pažeidimai 
pagrindinių darbuotojų teisių, profesinių 
sąjungų teisių ir tarptautinės teisės 
srityse, įskaitant pagrindines tarptautines 
konvencijas, taip pat ir TDO konvenciją 
Nr. 94 dėl darbo išlygų vykstant 
viešiesiems pirkimams, užimtumo, 
socialinės ir aplinkos apsaugos teisės 
srityse, Komisija taip pat turėtų 
apsvarstyti apribojimus, taikomus 
atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų 
patekimui į rinką;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio subjektų.
Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek valdžios 
institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio subjektų.
Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek valdžios 
institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus arba stato į 
pavojų Sąjungos ekonominius interesus, 
pvz., pramonės srityje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) į teisės aktų socialinės, užimtumo ar 
aplinkos apsaugos teisės srityje, taikomų 
trečiosiose šalyse, laikymąsi, įskaitant ir 
pagrindinių tarptautinių susitarimų, pvz., 
TDO konvencijos Nr. 94, laikymąsi neturi 
būti žiūrima kaip į diskriminacinius 
veiksmus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) priemonės, kuriomis ribojamas 
trečiųjų šalių patekimas į rinką, neturėtų 
neproporcingai neigiamai paveikti 
socialinės ir užimtumo padėties, ypač 
besivystančių šalių atveju;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kadangi perkančiosioms 
organizacijoms ar subjektams sunkiau 
įvertinti konkursų dalyvių paaiškinimus, 
kai pasiūlyme ne Europos Sąjungos kilmės 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 
numatytų prekių ir paslaugų vertės, 
vertinant neįprastai mažą pasiūlytą kainą 
reikėtų numatyti aukštesnius skaidrumo 
reikalavimus. Perkančioji organizacija ar 
subjektas, kuris ketina priimti neįprastai 
mažą pasiūlytą kainą, turėtų taikyti ne tik 
taisykles, nustatytas Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų 69 straipsnyje ir Direktyvos dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, viešųjų pirkimų 79 straipsnyje, 
bet ir apie ketinimą informuoti raštu kitus 
konkurso dalyvius nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis. Tai leistų tiems 
dalyviams padėti tiksliau įvertinti, ar 
konkurso laimėtojas pajėgus iki galo 
įvykdyti sutartį konkurso dokumentuose 
išdėstytomis sąlygomis. Todėl papildoma 
informacija padėtų vienodinti sąlygas ES 
viešųjų pirkimų rinkoje;

(19) kadangi perkančiosioms 
organizacijoms ar subjektams sunkiau 
įvertinti konkursų dalyvių paaiškinimus, 
kai pasiūlyme ne Europos Sąjungos kilmės 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 
numatytų prekių ir paslaugų vertės, 
vertinant neįprastai mažą pasiūlytą kainą 
reikėtų numatyti aukštesnius skaidrumo 
reikalavimus. Perkančioji organizacija ar 
subjektas, kuris ketina priimti neįprastai 
mažą pasiūlytą kainą, turėtų taikyti ne tik 
taisykles, nustatytas Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų 69 straipsnyje ir Direktyvos dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, viešųjų pirkimų 79 straipsnyje, 
bet ir apie ketinimą informuoti raštu kitus 
konkurso dalyvius nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis. Ypatingas dėmesys turi 
būti kreipiamas į tarptautinių darbo, 
socialinių ir aplinkos apsaugos teisės aktų 
laikymąsi, įskaitant pagrindines 
tarptautines konvencijas, pvz., TDO 
konvenciją Nr. 94. Tai leistų tiems 
dalyviams padėti tiksliau įvertinti, ar 
konkurso laimėtojas pajėgus iki galo 
įvykdyti sutartį konkurso dokumentuose 
išdėstytomis sąlygomis. Todėl papildoma 
informacija padėtų vienodinti sąlygas ES 
viešųjų pirkimų rinkoje;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis



PE502.262v02-00 8/18 AD\939468LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kai remdamasi turima informacija 
Komisija turi pagrindo manyti, kad trečioji 
šalis atliko ar nuolat vykdo viešųjų pirkimų 
ribojamuosius veiksmus, jai turėtų būti 
suteikta teisė pradėti tyrimą. Jei viešųjų 
pirkimų ribojamųjų veiksmų vykdymas 
trečiojoje šalyje patvirtinamas, Komisija 
turėtų pakviesti atitinkamą šalį pradėti 
konsultacijas siekdama ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

(21) kai remdamasi turima informacija 
Komisija turi pagrindo manyti, kad trečioji 
šalis atliko ar nuolat vykdo viešųjų pirkimų 
ribojamuosius veiksmus arba ir toliau 
pažeidžia pagrindines darbuotojų teises ir 
tarptautinę teisę, įskaitant pagrindines 
tarptautines konvencijas, taip pat ir TDO 
konvenciją Nr. 94, užimtumo, socialinės ir 
aplinkos apsaugos teisės srityse, jai turėtų 
būti suteikta teisė pradėti tyrimą. Jei 
viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 
vykdymas arba pirmiau minėti pažeidimai
trečiojoje šalyje patvirtinami, Komisija 
turėtų pakviesti atitinkamą šalį pradėti 
konsultacijas siekdama ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės galėtų būti 
privalomas trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų arba privalomas 
antkainio nustatymas pasiūlymui, 
sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 
apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 
užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 
teise valdomus Europos Sąjungoje 
įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 
didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 
būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos valstybės narės ekonomika. 
Atitinkamos priemonės neturėtų būti 
neproporcingos viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 

(23) tokios priemonės galėtų būti 
privalomas trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų arba privalomas 
antkainio nustatymas pasiūlymui, 
sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 
apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 
užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 
teise valdomus Europos Sąjungoje 
įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 
didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 
būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos valstybės narės ekonomika. 
Atitinkamos priemonės neturėtų būti 
neproporcingos viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 
taikomos; Jas taikant ypatingas dėmesys 
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taikomos; turi būti kreipiamas į galimą neigiamą 
poveikį socialinei, darbo ir aplinkos 
apsaugos padėčiai susijusioje šalyje, ypač 
besivystančių šalių atveju;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar subjektai galėtų gauti 
įvairių aukštos kokybės prekių, kurios 
atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
subjekto reikalavimus atitinkančių 
Sąjungos ar reglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo, perkančiosioms organizacijoms 
ar subjektams turėtų būti suteikta teisė 
netaikyti priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką arba dėl kurių 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos;

(24) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar subjektai galėtų gauti 
įvairių aukštos kokybės prekių, kurios 
atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
subjekto reikalavimus atitinkančių 
Sąjungos ar reglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo, įskaitant socialinio ir aplinkos 
tvarumo charakteristikas, perkančiosioms 
organizacijoms ar subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti priemonių, kuriomis 
ribojamas nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų įsileidimas į rinką arba dėl kurių 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į tvaraus vystymosi kriterijus, aplinkos 
politikos ir socialinius kriterijus, kuriuos 
taikant skatinama darbuotojų sveikata ir 
sauga ir vienodas požiūris, turi būti 
atsižvelgiama ir skiriant viešųjų pirkimų 
sutartis. Tokiems kriterijams turėtų būti 
teikiama pirmenybė ir jie jokiu būdu 
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neturėtų tapti pašalinimo priežastimi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Jie pripažįsta 
savideklaracijas kaip pirminius įrodymus, 
kad dalyviai negali būti pašalinti pagal 1 
dalį. Perkančioji organizacija gali bet 
kuriame procedūros etape prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Reikia taip pat
atsižvelgti į kriterijus, susijusius su 
pagrindinėmis darbuotojų teisėmis ir 
tarptautine teise, įskaitant pagrindines 
tarptautiniu mastu pripažintas 
tarptautines konvencijas užimtumo, 
socialinės ir aplinkos apsaugos teisės 
srityse. Jie pripažįsta savideklaracijas kaip 
pirminius įrodymus, kad dalyviai negali 
būti pašalinti pagal 1 dalį. Perkančioji 
organizacija gali bet kuriame procedūros 
etape prašyti dalyvio pateikti visus 
reikalaujamus dokumentus arba jų dalis, 
jeigu tai atrodo būtina tinkamai procedūros
eigai užtikrinti. Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
standartinės prekių ir paslaugų kilmės 
deklaravimo formos. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pagrindinės priežastys, dėl kurių 
pašalinamos prekės ir (arba) paslaugos;
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo;

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo, būtent kai šios 
ribojamosios priemonės kenkia Sąjungos 
ekonominiams interesams, pvz., 
pramonei;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai yra įrodymų, kad esama rimtų ir 
besikartojančių pagrindinių darbuotojų 
teisių ir tarptautinės teisės pažeidimų 
užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos 
teisės srityse, įskaitant pagrindines 
tarptautiniu mastu pripažintas 
tarptautines konvencijas. Į teisės aktų 
socialinės, užimtumo ar aplinkos 
apsaugos teisės srityje, taikomų 
atitinkamoje šalyje, laikymąsi neturi būti 
žiūrima kaip į ribojamąją viešųjų pirkimų 
priemonę, kuri taikoma, kai Sąjungos 
ūkio subjektai, prekės ir paslaugos nuolat 
rimtai diskriminuojami.

Pakeitimas19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai vertinama, ar yra įrodymų, kad 
esama rimtų ir besikartojančių 
pagrindinių darbuotojų teisių ir 
tarptautinės teisės užimtumo, socialinės ir 
aplinkos apsaugos teisės srityse, įskaitant 
pagrindines tarptautiniu mastu 
pripažintas tarptautines konvencijas, 
pažeidimų, Komisija išnagrinėja: 
a) kiek teisės aktais ir praktika 
atitinkamoje valstybėje narėje 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
pagrindinių darbuotojų teisių ir 
tarptautinės teisės užimtumo, socialinės ir 
aplinkos apsaugos teisės srityse; 
b) kiek valdžios institucijos ir (arba) 
atskiri perkantieji subjektai toliau laikosi 
arba imasi socialinio dempingo priemonių 
dėl susijusių prekių ir paslaugų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Reikėtų reguliariai vertinti derybų dėl 
prekybos poveikį socialinėms, su aplinka 
susijusioms ir žmogaus teisėms ir skirti 
ypatingą dėmesį deramo darbo skatinimui 
ir kovai su struktūriniu nedarbu. Skiriant 
viešųjų pirkimų sutartis turi būti 
atsižvelgiama į aplinkos ir socialinės 
politikos aspektus, jų atrankos kriterijus 
turi būti ne žemiausia kaina, o tvariausias 
pasiūlymas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai perkančioji organizacija ar 
subjektas, patikrinęs konkurso dalyvio 
paaiškinimus, pagal Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų 69 straipsnį ir Direktyvos dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, viešųjų pirkimų 79 straipsnį 
ketina priimti neįprastai mažą pasiūlytą ne 
Sąjungos kilmės prekių ir (arba) paslaugų 
kainą, kai nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, jis apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius, nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.

1. Kai perkančioji organizacija ar 
subjektas, patikrinęs konkurso dalyvio 
paaiškinimus, pagal Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų 69 straipsnį ir Direktyvos dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, viešųjų pirkimų 79 straipsnį 
ketina priimti neįprastai mažą pasiūlytą ne 
Sąjungos kilmės prekių ir (arba) paslaugų 
kainą, kai nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, jis apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius, nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis, ypač atkreipdamas 
dėmesį į pagrindinių darbuotojų teisių ir 
tarptautinės teisės laikymąsi, įskaitant 
pagrindines tarptautiniu mastu 
pripažintas tarptautines konvencijas 
užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos 
teisės srityse, ypač siekiant išvengti bet 
kokio socialinio, aplinkos apsaugos arba 
mokestinio dempingo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai siūloma neįprastai 
maža kaina, taip pat visų pirma turi būti 
laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos 
taisyklių, darbo sąlygų ir kolektyvinių 
sutarčių.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija neturi taikyti sankcijų 
trečiosioms šalims, kurios į viešųjų 
pirkimų kriterijus įtraukia tvarius 
vystymosi tikslus; priešingai – tokie tikslai 
turėtų būti remiami.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai ištyrus nustatoma, kad trečioji šalis 
taikė ribojamąsias viešųjų pirkimų 
priemones, ir Komisija mano, kad tai 
pagrįsta ES interesų labui, Komisija 
pakviečia pradėti konsultacijas siekdama 
užtikrinti, kad Sąjungos ūkio subjektai, 
prekės ir paslaugos galėtų dalyvauti 
konkurso procedūrose dėl viešųjų pirkimų 
sutarčių skyrimo toje šalyje sąlygomis, 
kurios ne mažiau palankios nei tos, kurios 
taikomos tos šalies nacionaliniams ūkio 
subjektams, prekėms ir paslaugoms, ir 
siekdama užtikrinti, kad būtų taikomi 
skaidrumo ir lygių galimybių principai.

Kai ištyrus nustatoma, kad trečioji šalis 
taikė ribojamąsias viešųjų pirkimų 
priemones arba pažeidė pagrindines 
darbuotojų teises ir tarptautinę teisę,
įskaitant pagrindines tarptautiniu mastu 
pripažintas tarptautines konvencijas 
užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos 
teisės srityse, ir Komisija mano, kad tai 
pagrįsta ES interesų labui, Komisija 
pakviečia pradėti konsultacijas siekdama 
užtikrinti, kad Sąjungos ūkio subjektai, 
prekės ir paslaugos galėtų dalyvauti 
konkurso procedūrose dėl viešųjų pirkimų 
sutarčių skyrimo toje šalyje sąlygomis, 
kurios ne mažiau palankios nei tos, kurios 
taikomos tos šalies nacionaliniams ūkio 
subjektams, prekėms ir paslaugoms, ir 
siekdama užtikrinti, kad būtų taikomi 
skaidrumo ir lygių galimybių principai.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) laikydamasi tarptautiniu mastu 
pripažintų socialinių ir darbo normų ir 
(arba) teisės arba aplinkos apsaugos 
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teisės;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) gerbdama tarptautiniu mastu 
pripažintas žmogaus teises.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija taip pat gali nutraukti 
konsultacijas, jei atitinkama valstybė 
laikosi pagrindinių darbuotojų teisių ir 
tarptautinės teisės, įskaitant pagrindines 
tarptautiniu mastu pripažintas 
tarptautines konvencijas užimtumo, 
socialinės ir aplinkos apsaugos teisės 
srityse.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta 
6 straipsnyje, Komisija priima
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
laikinai apribotas nereglamentuojamųjų 

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo arba 
nepaisoma pagrindinių darbuotojų teisių 
ir tarptautinės teisės, įskaitant 
pagrindines tarptautiniu mastu 
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prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 
trečioji šalis, patekimas į rinką Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

pripažintas tarptautines konvencijas 
užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos 
teisės srityse, kaip nurodyta 6 straipsnyje, 
Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais būtų laikinai apribotas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, 
patekimas į rinką. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasiūlymų, kuriuose 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis atliko ar nuolat vykdo 
viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmus, 
vertė didesnė nei 50 %, atmetimas; ir
(arba)

a) pasiūlymų, kurių vertę daugiau nei 50 % 
sudaro nereglamentuojamosios prekės ir 
paslaugos, kurių kilmės šalis atliko ar 
nuolat vykdo viešųjų pirkimų
ribojamuosius veiksmus ir (arba) nepaiso 
pagrindinių darbuotojų teisių ir 
tarptautinės teisės, įskaitant pagrindines 
tarptautiniu mastu pripažintas 
tarptautines konvencijas užimtumo, 
socialinės ir aplinkos apsaugos teisės 
srityse, atmetimas ir (arba)

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) privalomas antkainis pasiūlymo daliai, 
sudarytai iš nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kurių kilmės šalis atliko ar nuolat 
vykdo viešųjų pirkimų ribojamųjų
veiksmus.

b) privalomas antkainis pasiūlymo daliai, 
sudarytai iš nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kurių kilmės šalis atliko ar nuolat 
vykdo viešųjų pirkimų ribojamuosius
veiksmus ir (arba) nepaiso pagrindinių 
darbuotojų teisių ir tarptautinės teisės, 
įskaitant pagrindines tarptautiniu mastu 
pripažintas tarptautines konvencijas 
užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos 
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teisės srityse.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priemonės, kuriomis ribojamas 
trečiųjų šalių patekimas į rinką, yra 
proporcingos ir neturėtų neproporcingai 
neigiamai paveikti atitinkamos šalies, 
ypač besivystančių šalių atveju, bet jos 
verčiau turėtų būti skirtos vietos socialinei 
ir užimtumo padėčiai pagerinti.
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