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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia, a UE define e prossegue 
políticas comuns e ações e trabalha no 
sentido de assegurar um elevado grau de 
cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais, a fim de incentivar 
a integração de todos os países na 
economia mundial, inclusivamente através 
da eliminação progressiva dos obstáculos 
ao comércio internacional.

(1) Nos termos do artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia, a UE define e prossegue 
políticas comuns e ações e trabalha no 
sentido de assegurar um elevado grau de 
cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais, a fim de incentivar 
a integração de todos os países na 
economia mundial, inclusivamente através 
da eliminação progressiva dos obstáculos 
ao comércio internacional; nos termos do 
mesmo artigo, a União deve promover a 
democracia, o Estado de direito, a 
universalidade e indivisibilidade dos 
direitos do Homem e das liberdades 
fundamentais, o respeito pela dignidade 
humana, os princípios da igualdade e 
solidariedade e o respeito pelos princípios
da Carta das Nações Unidas e do direito 
internacional; a cooperação no domínio 
das relações internacionais deve 
contribuir para o fomento do 
desenvolvimento sustentável nos planos 
económico, social e ambiental dos países 
em desenvolvimento, tendo como 
principal objetivo a erradicação da 
pobreza.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) A política comercial da União 
Europeia deve contribuir para a redução 
da pobreza em todo o mundo, promovendo 
a melhoria das condições de trabalho e a 
proteção do emprego e da saúde, bem 
como os direitos fundamentais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A União Europeia não deve exercer 
pressão sobre os países terceiros para que 
privatizem os seus serviços públicos. As 
autoridades públicas, a todos os níveis, 
devem ter o direito de decidir se, como e 
em que medida desejam elas próprias 
assumir a prestação de serviços públicos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado 
numa organização criminosa, bem como 
na exploração de tráfico de seres 
humanos e de trabalho infantil.

Alteração 5

Proposta de regulamento
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Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Esta exclusão não deve verificar-se 
no caso de serem introduzidos objetivos de 
desenvolvimento sustentável nos contratos 
públicos por parte de países terceiros, 
devendo inclusive tais objetivos ser 
promovidos.

Alteração 6

Proposta de regulamento 
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 
EUR, a Comissão tem de aprovar a 
exclusão prevista se o acordo internacional 
sobre o acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União Europeia 
e o país de proveniência dos bens e/ou 
serviços, contiver, em relação aos bens 
e/ou serviços para os quais é proposta a 
exclusão, limitações explícitas de acesso ao 
mercado da União Europeia. No caso de 
inexistência desse acordo, a Comissão 
aprova a exclusão se o país terceiro 
mantiver as medidas restritivas em matéria 
de contratos públicos e que provocaram 
uma considerável falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país. Presume-se que existe 
uma importante falta de reciprocidade, se
as medidas restritivas em matéria de 
contratos públicos derem origem a 
discriminações graves e sistemáticas 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia.

(15) Para os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 
EUR, a Comissão tem de aprovar a 
exclusão prevista se o acordo internacional 
sobre o acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União Europeia 
e o país de proveniência dos bens e/ou 
serviços, contiver, em relação aos bens 
e/ou serviços para os quais é proposta a 
exclusão, limitações explícitas de acesso ao 
mercado da União Europeia. No caso de 
inexistência desse acordo, a Comissão 
aprova a exclusão se o país terceiro 
mantiver as medidas restritivas em matéria 
de contratos públicos e que provocaram 
uma considerável falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país. Presume-se que existe 
uma importante falta de reciprocidade, se 
as medidas restritivas em matéria de 
contratos públicos derem origem a 
discriminações graves e sistemáticas 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia, ou 
quando estiverem em jogo os supremos 
interesses económicos da União, por 
exemplo, no domínio da indústria. No 
caso de violações graves e reiteradas no 
domínio dos direitos fundamentais dos 
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trabalhadores, dos direitos dos sindicatos 
e do direito internacional, incluindo as 
convenções internacionais fundamentais 
no domínio do direito laboral, social e 
ambiental, nomeadamente a Convenção 
n.º 94 da OIT relativa à inclusão de 
cláusulas laborais nos contratos públicos, 
a Comissão deve examinar igualmente a 
possibilidade de uma restrição do acesso 
ao mercado para os bens e/ou serviços em 
questão.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Ao avaliar se existe uma substancial 
falta de reciprocidade, a Comissão deve 
analisar até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
garante a transparência, em conformidade 
com as normas internacionais no domínio 
dos contratos públicos e se previne 
qualquer discriminação em relação aos 
bens, serviços e operadores económicos da 
União Europeia. Além disso, deve 
examinar em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União Europeia.

(16) Ao avaliar se existe uma substancial 
falta de reciprocidade, a Comissão deve
analisar até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
garante a transparência, em conformidade 
com as normas internacionais no domínio 
dos contratos públicos e se previne 
qualquer discriminação em relação aos 
bens, serviços e operadores económicos da 
União Europeia. Além disso, deve 
examinar em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União Europeia, 
ou comprometem os interesses 
económicos da União, por exemplo, no 
domínio da indústria.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) O respeito do direito social, laboral 
e ambiental em vigor no local de trabalho 
de um país terceiro, incluindo o respeito 
dos acordos internacionais fundamentais, 
tais como a Convenção n.º 94 da OIT, não 
deve ser considerado uma prática 
discriminatória.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) As medidas que limitam o acesso 
ao mercado por parte de países terceiros 
não devem ter um impacto negativo 
desproporcionado na situação social e 
laboral no país em questão, em especial 
no caso de países em desenvolvimento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta a dificuldade das 
autoridades/entidades contratantes em 
avaliar, no contexto de propostas que 
incluem bens e/ou serviços de países 
terceiros, cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50% do seu 
valor total, as explicações dos proponentes, 
é conveniente prever uma maior 
transparência no tratamento das propostas 
anormalmente baixas. Além das regras 
estabelecidas no artigo 69.º da diretiva 
sobre os contratos públicos e no artigo 79.º 

(19) Tendo em conta a dificuldade das 
autoridades/entidades contratantes em 
avaliar, no contexto de propostas que 
incluem bens e/ou serviços de países 
terceiros, cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50% do seu 
valor total, as explicações dos proponentes, 
é conveniente prever uma maior 
transparência no tratamento das propostas 
anormalmente baixas. Além das regras 
estabelecidas no artigo 69.º da diretiva 
sobre os contratos públicos e no artigo 79.º 
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da diretiva relativa à adjudicação de 
contratos pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais, a 
autoridade/entidade adjudicante que 
tenciona aceitar uma proposta 
anormalmente baixa deve desse facto 
informar os restantes proponentes, por 
escrito, indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos. Assim, esta informação 
suplementar contribuirá para estabelecer 
condições mais equitativas no mercado de 
contratos públicos da UE.

da diretiva relativa à adjudicação de 
contratos pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais, a 
autoridade/entidade adjudicante que 
tenciona aceitar uma proposta 
anormalmente baixa deve desse facto 
informar os restantes proponentes, por 
escrito, indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos. Importa prestar particular 
atenção ao respeito do direito laboral, 
social e ambiental internacional, 
incluindo as convenções internacionais 
fundamentais, como a Convenção n.º 94 
da OIT. Tal permite que estes proponentes 
contribuam para uma avaliação mais 
precisa da capacidade do proponente 
selecionado para executar integralmente o 
contrato, cumprindo as condições 
especificadas no processo de concurso.
Assim, esta informação suplementar 
contribuirá para estabelecer condições mais 
equitativas no mercado de contratos 
públicos da UE.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Se, com base nas informações 
disponíveis, a Comissão tem motivos para 
crer que um país terceiro adotou ou 
mantém práticas restritivas em matéria de 
contratos públicos, poderá dar início a uma 
investigação. A confirmar-se a existência 
dessas práticas, a Comissão deve convidar 
o país em causa a iniciar uma concertação, 
com vista a melhorar as condições de 
acesso dos operadores económicos, bens e 
serviços aos contratos públicos desse país.

(21) Se, com base nas informações 
disponíveis, a Comissão tem motivos para 
crer que um país terceiro adotou ou 
mantém práticas restritivas em matéria de 
contratos públicos, ou continua a violar os 
direitos fundamentais dos trabalhadores e 
o direito internacional, incluindo as 
convenções internacionais fundamentais 
no domínio do direito laboral, social e 
ambiental, nomeadamente a Convenção 
n.º 94 da OIT, poderá dar início a uma 
investigação. A confirmar-se a existência 
dessas práticas ou das infrações 
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supramencionadas, a Comissão deve 
convidar o país em causa a iniciar uma 
concertação, com vista a melhorar as 
condições de acesso dos operadores 
económicos, bens e serviços aos contratos 
públicos desse país.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Essas medidas podem implicar a 
exclusão compulsiva de determinados bens 
e serviços de países terceiros dos processos 
de adjudicação de contratos da União 
Europeia ou a aplicação de uma penalidade 
de preço obrigatória sobre os bens ou 
serviços provenientes do país em causa. 
Para evitar que essas medidas sejam 
contornadas, pode ser igualmente 
necessário excluir determinadas pessoas 
coletivas estabelecidas na União Europeia, 
mas controladas ou detidas no estrangeiro, 
que não estejam envolvidas em importantes 
operações comerciais de molde a terem um 
vínculo direto e efetivo com a economia de 
um dado Estado-Membro em causa. As 
medidas a impor não devem ser 
desproporcionadas em relação às
correspondentes práticas restritivas em 
matéria de contratos públicos.

(23) Essas medidas podem implicar a 
exclusão compulsiva de determinados bens 
e serviços de países terceiros dos processos 
de adjudicação de contratos da União 
Europeia ou a aplicação de uma penalidade 
de preço obrigatória sobre os bens ou 
serviços provenientes do país em causa. 
Para evitar que essas medidas sejam 
contornadas, pode ser igualmente 
necessário excluir determinadas pessoas 
coletivas estabelecidas na União Europeia, 
mas controladas ou detidas no estrangeiro, 
que não estejam envolvidas em importantes 
operações comerciais de molde a terem um 
vínculo direto e efetivo com a economia de 
um dado Estado-Membro em causa. As 
medidas a impor não devem ser 
desproporcionadas em relação às
correspondentes práticas restritivas em 
matéria de contratos públicos. Devem ter 
particularmente em conta as potenciais 
incidências negativas sobre a situação 
social, laboral e ambiental no país em 
questão, em especial no caso de países em 
desenvolvimento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) É imperativo que as 
autoridades/entidades adjudicantes tenham 
acesso a uma vasta gama de produtos de 
elevada qualidade que satisfaçam as suas 
exigências de compra a um preço 
competitivo. Por conseguinte, as 
autoridades/entidades adjudicantes devem 
estar em condições de levantar as medidas 
destinadas a limitar o acesso dos bens e 
serviços não abrangidos no caso de não 
existirem bens ou serviços disponíveis na 
União Europeia e/ou abrangidos que 
satisfaçam os requisitos da 
autoridade/entidade adjudicante para 
salvaguardar as necessidades públicas 
essenciais, por exemplo nos setores da 
saúde e da segurança pública, ou se a 
aplicação da medida conduzir a um 
aumento desproporcionado do preço ou 
custo do contrato.

(24) É imperativo que as 
autoridades/entidades adjudicantes tenham 
acesso a uma vasta gama de produtos de 
elevada qualidade que satisfaçam as suas 
exigências de compra a um preço 
competitivo. Por conseguinte, as 
autoridades/entidades adjudicantes devem 
estar em condições de levantar as medidas 
destinadas a limitar o acesso dos bens e 
serviços não abrangidos no caso de não 
existirem bens ou serviços disponíveis na 
União Europeia e/ou abrangidos que 
satisfaçam os requisitos da 
autoridade/entidade adjudicante para 
salvaguardar as necessidades públicas 
essenciais, por exemplo nos setores da 
saúde e da segurança pública, incluindo as 
características de sustentabilidade social e 
ambiental, ou se a aplicação da medida 
conduzir a um aumento desproporcionado 
do preço ou custo do contrato.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios de desenvolvimento 
sustentável, a política ambiental e os 
critérios sociais que apoiam as condições 
de trabalho, a saúde e segurança no local 
de trabalho e a igualdade de tratamento 
devem ser também tidos em conta 
relativamente à adjudicação de contratos 
públicos. Estes critérios devem ser 
favorecidos e, em caso algum, servir de 
motivo de exclusão.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Devem aceitar as 
declarações sob honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1. 
Uma autoridade adjudicante pode solicitar 
a um proponente, em qualquer altura 
durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta condução 
do processo. A Comissão pode adotar atos 
executórios que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações relativas 
à origem de mercadorias e serviços. Os 
atos executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Os critérios 
relativos aos direitos fundamentais dos 
trabalhadores e ao direito internacional, 
incluindo as convenções internacionais 
fundamentais internacionalmente 
reconhecidas, no domínio do direito 
laboral, social e ambiental, devem 
também ser tidos em conta. Devem aceitar 
as declarações sob honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1. 
Uma autoridade adjudicante pode solicitar 
a um proponente, em qualquer altura 
durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta condução 
do processo. A Comissão pode adotar atos 
executórios que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações relativas 
à origem de mercadorias e serviços. Os 
atos executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As principais razões da exclusão de 
bens e/ou serviços.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa, nomeadamente quando 
essas medidas restritivas são prejudiciais 
aos interesses económicos da União, por 
exemplo, à sua indústria.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quando existem provas de violações 
graves e reiteradas dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores e do 
direito internacional no domínio do 
direito laboral, social e ambiental, 
incluindo as convenções internacionais 
fundamentais internacionalmente 
reconhecidas. O respeito do direito social, 
laboral e ambiental em vigor no local de 
trabalho do país em causa não deve ser 
considerado uma medida restritiva de 
contratos públicos, fonte de 
discriminações graves e recorrentes dos 
operadores económicos, bens e serviços 
da União.

Alteração19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao avaliar se existem provas de 
violações graves e reiteradas dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores e do 
direito internacional no domínio do 
direito laboral, social e ambiental, 
incluindo as convenções internacionais 
fundamentais internacionalmente 
reconhecidas, a Comissão examina em 
que medida: 
(a) As leis e as práticas do país em causa 
garantem o respeito dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores e do 
direito internacional no domínio do 
direito laboral, social e ambiental; 
(b) As autoridades públicas e/ou as 
entidades adjudicantes individuais 
mantêm ou adotam práticas de dumping 
social relativamente aos bens e serviços 
em questão.

Alteração 20

 Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O impacto das negociações 
comerciais nos direitos sociais, ambientais 
e humanos deve ser avaliado 
regularmente, dando especial atenção à 
promoção do trabalho digno e ao combate 
ao desemprego estrutural. Os aspetos de 
política ambiental e de política social 
devem ser tidos em conta aquando da 
adjudicação de contratos públicos, à qual 
o critério de seleção aplicável não deve ser 
o preço mais vantajoso mas a proposta
mais sustentável.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 
nos termos do artigo 69. ° da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do artigo 
79. ° da Diretiva relativa à adjudicação de 
contratos pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais, setores, aceitar uma 
proposta anormalmente baixa, 
nomeadamente bens e/ou serviços 
provenientes de países terceiros cujo valor 
dos bens ou serviços não abrangidos é 
superior a 50% do seu valor total, deve 
desse facto informar os restantes 
proponentes, por escrito, indicando as 
razões para o caráter anormalmente baixo 
dos custos ou preços envolvidos.

1. Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 
nos termos do artigo 69.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do artigo 
79.º da Diretiva relativa à adjudicação de 
contratos pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais, setores, aceitar uma 
proposta anormalmente baixa, 
nomeadamente bens e/ou serviços 
provenientes de países terceiros cujo valor 
dos bens ou serviços não abrangidos é 
superior a 50% do seu valor total, deve 
desse facto informar os restantes 
proponentes, por escrito, indicando as 
razões para o caráter anormalmente baixo 
dos custos ou preços envolvidos, fazendo 
referência, em particular, ao respeito dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores e 
do direito internacional, incluindo as 
convenções internacionais fundamentais 
internacionalmente reconhecidas no 
domínio do direito laboral, social e 
ambiental, nomeadamente para evitar 
qualquer dumping social, ambiental ou 
fiscal.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As regras sobre saúde e segurança 
no local de trabalho, condições de 
trabalho e convenções coletivas, em 
particular, devem também ser respeitadas 
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no caso de propostas anormalmente 
baixas.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão não deve penalizar os 
países terceiros que introduzam objetivos 
de desenvolvimento sustentável nos seus 
critérios de adjudicação de contratos; pelo 
contrário, estas medidas devem ser 
encorajadas.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando, na sequência de uma investigação, 
se verificar que um país terceiro mantém 
medidas restritivas de adjudicação de 
contratos e a Comissão considerar que se 
justifica no interesse da UE, deve convidar 
o país em causa para uma concertação, 
com vista a assegurar que os operadores 
económicos, bens e serviços da UE possam 
participar em concursos para a adjudicação 
de contratos públicos nesse país nas 
mesmas condições que as dos operadores 
económicos, bens e serviços, do país em 
questão, assim como a garantir a aplicação 
dos princípios de transparência e igualdade 
de tratamento.

Quando, na sequência de uma investigação, 
se verificar que um país terceiro mantém 
medidas restritivas de adjudicação de 
contratos ou violações dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores e do 
direito internacional, incluindo as 
convenções internacionais fundamentais 
internacionalmente reconhecidas no 
domínio do direito laboral, social e 
ambiental, e a Comissão considerar que se 
justifica no interesse da UE, deve convidar 
o país em causa para uma concertação, 
com vista a assegurar que os operadores 
económicos, bens e serviços da UE possam 
participar em concursos para a adjudicação 
de contratos públicos nesse país nas 
mesmas condições que as dos operadores 
económicos, bens e serviços, do país em
questão, assim como a garantir a aplicação 
dos princípios de transparência e igualdade 
de tratamento.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Respeito de normas sociais e 
laborais internacionalmente reconhecidas 
e/ou do direito social e do trabalho ou da 
legislação ambiental,

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea c-B (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Respeito dos direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão pode igualmente pôr 
termo à concertação se o país em questão 
respeitar os direitos fundamentais dos 
trabalhadores e o direito internacional, 
incluindo as convenções internacionais 
fundamentais internacionalmente 
reconhecidas no domínio do direito 
laboral, social e ambiental.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se, no decurso de uma investigação nos 
termos do artigo 8.º, e na sequência do 
procedimento previsto no artigo 9.º, se 
verificar que as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos, adotadas ou 
mantidas por um país terceiro, conduzirem 
a uma substancial falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país, tal como referido no 
artigo 6º, a Comissão pode adotar atos 
executórios que limitem temporariamente o 
acesso de bens não abrangidos e de 
serviços originários do país em causa. Os 
referidos atos executórios são adotados em 
conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

1. Se, no decurso de uma investigação nos 
termos do artigo 8.º, e na sequência do 
procedimento previsto no artigo 9.º, se 
verificar que as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos, adotadas ou 
mantidas por um país terceiro, conduzirem 
a uma substancial falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país ou à inobservância 
dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores e do direito internacional,
incluindo as convenções internacionais 
fundamentais internacionalmente 
reconhecidas no domínio do direito 
laboral, social e ambiental, tal como 
referido no artigo 6º, a Comissão pode 
adotar atos executórios que limitem 
temporariamente o acesso de bens não 
abrangidos e de serviços originários do 
país em causa. Os referidos atos 
executórios são adotados em conformidade 
como o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 17.º, n.º 2.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Exclusão de propostas em que mais de 
50% do valor total é constituído por bens
ou serviços não abrangidos originários do 
país que adota ou mantém práticas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos; e/ou

(a) Exclusão de propostas em que mais de 
50% do valor total é constituído por bens 
ou serviços não abrangidos originários do 
país que adota ou mantém práticas 
restritivas em matéria de contratos públicos
e/ou onde se verifica a inobservância dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores e 
do direito internacional, incluindo as 
convenções internacionais fundamentais 
internacionalmente reconhecidas, no 
domínio do direito laboral, social e 
ambiental; e/ou
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma penalidade de preço obrigatória 
aplicada à parte da proposta constituída por 
bens ou serviços não abrangidos 
originários do país que adota ou mantém 
práticas restritivas em matéria de contratos 
públicos.

(b) Uma penalidade de preço obrigatória 
aplicada à parte da proposta constituída por 
bens ou serviços não abrangidos 
originários do país que adota ou mantém 
práticas restritivas em matéria de contratos 
públicos e/ou onde se verifica a 
inobservância dos direitos fundamentais 
dos trabalhadores e do direito 
internacional, incluindo as convenções 
internacionais fundamentais 
internacionalmente reconhecidas no 
domínio do direito laboral, social e 
ambiental.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As medidas que limitam o acesso ao 
mercado por parte de países terceiros 
devem ser proporcionadas e não ter 
incidências negativas desproporcionadas 
sobre o país em causa, em particular no 
caso de países em desenvolvimento, 
devendo antes ser concebidas para 
melhorar a situação social e laboral a 
nível local.
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