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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că Uniunea 
trebuie să definească și să desfășoare 
politici comune și acțiuni și să acționeze 
pentru asigurarea unui nivel înalt de 
cooperare în toate domeniile relațiilor 
internaționale, în scopul, printre altele, de a 
încuraja integrarea tuturor țărilor în 
economia mondială, inclusiv prin 
eliminarea treptată a barierelor în calea 
comerțului internațional.

(1) Articolul 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că Uniunea 
trebuie să definească și să desfășoare 
politici comune și acțiuni și să acționeze 
pentru asigurarea unui nivel înalt de 
cooperare în toate domeniile relațiilor 
internaționale, în scopul, printre altele, de a 
încuraja integrarea tuturor țărilor în 
economia mondială, inclusiv prin 
eliminarea treptată a barierelor în calea 
comerțului internațional; în temeiul 
aceluiași articol, Uniunea ar trebui să 
promoveze valorile democrației, statului 
de drept, universalității, indivizibilității 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, respectarea demnității 
umane, principiile egalității și solidarității 
și respectarea principiilor Cartei ONU și 
ale dreptului internațional; cooperarea în 
domeniul relațiilor internaționale ar 
trebui să favorizeze dezvoltarea durabilă a 
țărilor în curs de dezvoltare pe plan 
economic, social și ecologic, cu scopul 
primordial de a eradica sărăcia;

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Politica comercială a Uniunii 
Europene ar trebui să promoveze 
reducerea sărăciei la nivel mondial, prin 
promovarea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, a protecției locurilor de muncă și 
a sănătății și a drepturilor fundamentale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) UE nu ar trebui să exercite presiuni 
asupra țărilor terțe în sensul privatizării 
serviciilor publice. Autoritățile publice de 
la toate nivelurile ar trebui să dispună de 
dreptul de a decide dacă, cum și în ce 
măsură doresc să furnizeze servicii 
publice ele însele.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Contractele publice nu pot fi 
acordate operatorilor economici care au 
fost implicați într-o organizație criminală, 
în exploatarea muncii copiilor sau în 
traficul cu ființe umane.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) O astfel de excludere nu poate avea 
loc, dacă statele terțe introduc obiective de 
dezvoltare durabilă în procedurile de 
atribuire a contractelor. Astfel de 
obiective ar trebui promovate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament 
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a reciprocității 
substanțiale în privința deschiderii pieței 
între Uniune și respectiva țară terță.
Trebuie să se considere că lipsește o 
reciprocitate substanțială atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a reciprocității 
substanțiale în privința deschiderii pieței 
între Uniune și respectiva țară terță. Ar 
trebui să se considere că lipsește o 
reciprocitate substanțială atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din UE sau când sunt în joc 
interese economice fundamentale ale 
Uniunii, de exemplu în domeniul 
industrial. În cazul unor încălcări grave și 
repetate într-a anumită țară ale 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor 
și ale sindicatelor, încălcări ale dreptului 
internațional, inclusiv ale convențiilor 
internaționale fundamentale, în domeniul 
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social, al muncii sau al dreptului 
mediului, de exemplu OIM 94 în materie 
de clauze privind dreptul muncii în 
procedurile de atribuire a contractelor 
publice Comisia ar trebui să aibă în 
vedere și o limitare a accesului pe piață al 
respectivelor bunuri și/sau servicii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei 
lipse a reciprocității substanțiale, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
legislația referitoare la achizițiile publice 
din țara în cauză asigură transparența în 
conformitate cu standardele internaționale 
în domeniul achizițiilor publice și 
împiedică orice fel de discriminare a 
bunurilor, serviciilor și operatorilor 
economici din Uniune. În plus, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau adoptă 
practici discriminatorii față de bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune.

(16) Atunci când evaluează existența unei 
lipse a reciprocității substanțiale, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
legislația referitoare la achizițiile publice 
din țara în cauză asigură transparența în 
conformitate cu standardele internaționale 
în domeniul achizițiilor publice și 
împiedică orice fel de discriminare a 
bunurilor, serviciilor și operatorilor 
economici din Uniune. În plus, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau adoptă 
practici discriminatorii față de bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune sau periclitează interese 
economice fundamentale ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul industrial.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Respectarea legislației sociale și a 
muncii și în domeniul mediului aplicabile
la locul de muncă dintr-o țară terță, 
inclusiv respectarea convențiilor 
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internaționale fundamentale, de exemplu 
OIM 94, nu ar trebui considerată drept o 
practică discriminatorie.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Măsurile de limitare a accesului la 
piață a țărilor terțe nu ar trebui să aibă un 
impact negativ disproporționat asupra 
situației sociale și a pieței muncii în țara 
respectivă, mai ales în cazul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere dificultatea mai mare 
a autorităților/entităților contractante de a 
evalua explicațiile ofertanților, în contextul 
ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii 
provenind din afara Uniunii Europene în 
cazul cărora valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea totală 
a acestor bunuri sau servicii, este necesar 
să se asigure o mai mare transparență în 
tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe 
lângă normele prevăzute la articolul 69 din 
Directiva privind achizițiile publice și la 
articolul 79 din Directiva privind achizițiile 
realizate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, 
autoritatea/entitatea contractantă care 
intenționează să accepte o astfel de ofertă 
anormal de scăzută trebuie să-i informeze 

(19) Având în vedere dificultatea mai mare 
a autorităților/entităților contractante de a 
evalua explicațiile ofertanților, în contextul 
ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii 
provenind din afara Uniunii Europene în 
cazul cărora valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea totală 
a acestor bunuri sau servicii, este necesar 
să se asigure o mai mare transparență în 
tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe 
lângă normele prevăzute la articolul 69 din 
Directiva privind achizițiile publice și la 
articolul 79 din Directiva privind achizițiile 
realizate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, 
autoritatea/entitatea contractantă care 
intenționează să accepte o astfel de ofertă 
anormal de scăzută trebuie să-i informeze 
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pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu 
acest lucru, inclusiv cu privire la motivele 
caracterului anormal de scăzut al prețului 
sau al costurilor percepute. Acest fapt
permite ofertanților respectivi să contribuie 
la o evaluare mai exactă a capacității 
ofertantului câștigător de a executa pe 
deplin contractul în condițiile prevăzute în 
documentația aferentă procedurii de 
achiziții. Prin urmare, aceste informații 
suplimentare ar duce la crearea unor 
condiții de concurență mai echitabile pe 
piața UE a achizițiilor publice.

pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu 
acest lucru, inclusiv cu privire la motivele 
caracterului anormal de scăzut al prețului 
sau al costurilor percepute. Ar trebui 
acordată o atenție specială respectării 
legislației sociale și a muncii și în 
domeniul mediului, inclusiv respectării 
convențiilor internaționale fundamentale, 
de exemplu convenției OIM nr. 94. Acest 
fapt permite ofertanților respectivi să 
contribuie la o evaluare mai exactă a 
capacității ofertantului câștigător de a 
executa pe deplin contractul în condițiile 
prevăzute în documentația aferentă 
procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste 
informații suplimentare ar duce la crearea 
unor condiții de concurență mai echitabile 
pe piața UE a achizițiilor publice.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În cazul în care Comisia, pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția sa, are 
motive să creadă că o țară terță a adoptat 
sau menține o practică restrictivă de 
achiziții publice, aceasta trebuie să poată 
iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența 
unei practici restrictive privind achizițiile 
publice într-o țară terță, Comisia trebuie să 
invite țara în cauză să participe la 
consultări cu scopul de a ameliora 
oportunitățile de achiziții pentru operatorii 
economici, bunuri și servicii în cadrul 
achizițiilor publice din țara respectivă.

(21) În cazul în care Comisia, pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția sa, are 
motive să creadă că o țară terță a adoptat 
sau menține o practică restrictivă de 
achiziții publice sau continuă 
nerespectarea drepturilor fundamentale 
ale lucrătorilor și a dreptului 
internațional, inclusiv a convențiilor 
internaționale fundamentale, în domeniul 
social, al muncii sau al dreptului 
mediului, de exemplu convenția OIM nr. 
94, Comisia trebuie să fie în măsură să 
inițieze o anchetă. Dacă se confirmă 
existența unei practici restrictive privind 
achizițiile publice într-o țară terță sau 
încălcările sus-menționate, Comisia 
trebuie să invite țara în cauză să participe 
la consultări cu scopul de a ameliora 
oportunitățile de achiziții pentru operatorii 
economici, bunuri și servicii în cadrul 
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achizițiilor publice din țara respectivă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din 
țări terțe din procedurile de achiziții 
publice din Uniunea Europeană sau pot 
aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau 
servicii originare din țara respectivă o 
penalizare obligatorie privind prețul. 
Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este 
posibil să fie necesară și excluderea 
anumitor persoane juridice aflate sub 
control străin sau în proprietate străină 
stabilite în Uniunea Europeană, care nu 
sunt implicate în activități comerciale 
semnificative astfel încât să aibă o legătură 
directă și efectivă cu economia unui stat 
membru în cauză. Măsurile adecvate nu 
trebuie să fie disproporționate în raport cu 
practicile restrictive de achiziții pentru care 
sunt aplicate.

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din 
țări terțe din procedurile de achiziții 
publice din Uniunea Europeană sau pot 
aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau 
servicii originare din țara respectivă o 
penalizare obligatorie privind prețul. 
Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este 
posibil să fie necesară și excluderea 
anumitor persoane juridice aflate sub 
control străin sau în proprietate străină 
stabilite în Uniunea Europeană, care nu 
sunt implicate în activități comerciale 
semnificative astfel încât să aibă o legătură 
directă și efectivă cu economia unui stat 
membru în cauză. Măsurile adecvate nu 
trebuie să fie disproporționate în raport cu 
practicile restrictive de achiziții pentru care 
sunt aplicate. Acestea ar trebui să ia în 
calcul eventualele efecte negative asupra 
situației sociale, ecologice și a pieței 
muncii în țara în cauză, mai ales în cazul 
țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile 
contractante să aibă acces la o gamă de 
produse de înaltă calitate care să le 
îndeplinească cerințele în privința 
achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, 

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile 
contractante să aibă acces la o gamă de 
produse de înaltă calitate care să le 
îndeplinească cerințele în privința 
achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, 
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autoritățile/entitățile contractante trebuie să 
poată anula măsurile de limitare a 
accesului unor bunuri și servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri dacă nu sunt 
disponibile bunuri sau servicii din Uniune 
și/sau care fac obiectul unor acorduri și 
care îndeplinesc cerințele 
autorității/entității contractante de a proteja 
interesele publice esențiale, de exemplu 
siguranța și sănătatea publice, sau dacă 
aplicarea măsurii ar duce la o creștere 
disproporționată a prețului sau a costurilor 
contractului.

autoritățile/entitățile contractante trebuie să 
poată anula măsurile de limitare a 
accesului unor bunuri și servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri dacă nu sunt 
disponibile bunuri sau servicii din Uniune 
și/sau care fac obiectul unor acorduri și 
care îndeplinesc cerințele 
autorității/entității contractante de a proteja 
interesele publice esențiale, de exemplu 
siguranța și sănătatea publice, inclusiv 
caracteristici de sustenabilitate socială și 
ecologică sau dacă aplicarea măsurii ar 
duce la o creștere disproporționată a 
prețului sau a costurilor contractului.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procedurile de atribuire a contractelor 
publice ar trebui integrate criterii de 
dezvoltare durabilă și criterii ecologice și 
sociale ce vin în sprijinul condițiilor de 
muncă, al sănătății și siguranței la locul 
de muncă și al egalității de tratament. 
Astfel de criterii ar trebui promovate și nu 
pot constitui în nici un caz motiv de 
excludere.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la valoarea 
acestora. Acestea acceptă declarațiile de 
propria răspundere ca dovadă preliminară 
că ofertele nu pot fi excluse în temeiul 

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la valoarea 
acestora. Se iau în considerare și criteriile 
privind drepturile fundamentale ale 
lucrătorilor și dreptul internațional, 
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alineatului (1). O autoritate contractantă 
poate cere unui ofertant, în orice moment 
în timpul procedurii, să depună toate 
documentele necesare sau o parte a 
acestora dacă acest lucru se dovedește 
necesar pentru a se asigura desfășurarea 
corespunzătoare a procedurii. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care să se stabilească formulare standard 
pentru declarațiile privind originea 
bunurilor și a serviciilor. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 17 alineatul (3).

inclusiv convențiile internaționale 
fundamentale, recunoscute la nivel 
internațional, în domeniul social, al 
muncii și al dreptului mediului. Acestea 
acceptă declarațiile de propria răspundere 
ca dovadă preliminară că ofertele nu pot fi 
excluse în temeiul alineatului (1). O 
autoritate contractantă poate cere unui 
ofertant, în orice moment în timpul 
procedurii, să depună toate documentele 
necesare sau o parte a acestora dacă acest 
lucru se dovedește necesar pentru a se 
asigura desfășurarea corespunzătoare a 
procedurii. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să se 
stabilească formulare standard pentru 
declarațiile privind originea bunurilor și a 
serviciilor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) principalele motive pentru 
excluderea bunurilor și/sau a serviciilor.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță menține 
măsuri restrictive referitoare la achiziții 
care duc la o lipsă de reciprocitate 
substanțială în privința deschiderii pieței 

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță menține 
măsuri restrictive referitoare la achiziții 
care duc la o lipsă de reciprocitate 
substanțială în privința deschiderii pieței 
între Uniune și țara terță în cauză, mai ales 
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între Uniune și țara terță în cauză. în cazul în care respectivele măsuri 
restrictive contravin intereselor 
economice ale Uniunii, de exemplul în 
domeniul industrial.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul existenței unor dovezi 
privind încălcări grave și repetate ale 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor 
și ale dreptului internațional, în domeniul 
social, al muncii și al dreptului mediului, 
inclusiv convențiile internaționale 
fundamentale, recunoscute la nivel 
internațional. Respectarea legislației 
sociale, a muncii și în domeniul mediului 
aplicabile la locul de muncă dintr-o 
anumită țară, nu este considerată drept o 
măsură restrictivă referitoare la achiziții, 
ce duce la discriminări grave și repetate 
ale operatorilor economici și ale 
bunurilor și serviciilor din Uniune.

Amendamentul19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La evaluarea existenței unor dovezi 
privind încălcări grave și repetate ale 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor 
și ale dreptului internațional, în domeniul 
social, al muncii și al dreptului mediului, 
inclusiv convențiile internaționale 
fundamentale, recunoscute la nivel 
internațional, Comisia analizează în ce 
măsură: 
(a) legile și practicile în vigoare în țara 
respectivă asigură respectarea drepturilor 
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fundamentale ale lucrătorilor și a 
dreptului internațional, în domeniul 
social, al muncii sau al dreptului 
mediului; 
(b) autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau 
adoptă practici de dumping social privind 
respectivele bunuri și servicii.

Amendamentul 20

 Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Impactul negocierilor comerciale 
asupra drepturilor sociale, drepturilor în 
materie de mediu și drepturilor omului 
este evaluat periodic, acordându-se o 
atenție specială promovării condițiilor 
decente de muncă și combaterii șomajului 
structural. Aspectele de politică de mediu 
și socială sunt integrate în procedurile de 
acordare a contractelor publice, iar 
criteriul de atribuire a acestora nu este 
prețul cel mai mic, ci oferta cea mai 
sustenabilă.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă autoritatea/entitatea contractantă 
intenționează, în temeiul articolului 69 din 
Directiva privind achizițiile publice sau al 
articolului 79 din Directiva privind 
achizițiile publice efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, după verificarea explicațiilor 
ofertantului, să accepte o ofertă anormal de 

(1) Dacă autoritatea/entitatea contractantă 
intenționează, în temeiul articolului 69 din 
Directiva privind achizițiile publice sau al 
articolului 79 din Directiva privind 
achizițiile publice efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, după verificarea explicațiilor 
ofertantului, să accepte o ofertă anormal de 
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scăzută care conține bunuri și/sau servicii 
originare din afara Uniunii în cazul cărora 
valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu 
fac obiectul unor acorduri depășește 50 % 
din valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, aceasta îi 
informează în scris pe ceilalți ofertanți cu 
privire la acest lucru, incluzând motivele 
caracterului neobișnuit de scăzut al prețului 
sau al costurilor percepute.

scăzută care conține bunuri și/sau servicii 
originare din afara Uniunii în cazul cărora 
valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu 
fac obiectul unor acorduri depășește 50 % 
din valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, aceasta îi 
informează în scris pe ceilalți ofertanți cu 
privire la acest lucru, incluzând motivele 
caracterului neobișnuit de scăzut al prețului 
sau al costurilor percepute, făcând 
referință mai ales la respectarea 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor 
și a dreptului internațional, inclusiv a 
convențiilor internaționale fundamentale, 
recunoscute la nivel internațional, în 
domeniul social, al muncii sau al 
dreptului mediului, pentru a evita 
îndeosebi orice dumping social, ecologic 
sau fiscal..

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Și în cazul ofertelor cu prețuri 
neobișnuit de scăzute trebuie respectate 
mai ales cerințele privind protecția locului 
de muncă și a sănătății, condițiile de 
muncă și respectarea acordurilor tarifare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia nu ar trebui să sancționeze 
acele țări terțe care introduc obiective de 
dezvoltare durabilă printre criteriile de 
atribuire; dimpotrivă: astfel de măsuri ar 
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trebui promovate.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se constată, în urma unei 
anchete, că o țară terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții, iar 
Comisia consideră că interesul UE justifică 
acest lucru, aceasta invită țara terță să 
participe la consultări pentru a asigura 
posibilitatea operatorilor economici, a 
bunurilor și a serviciilor din Uniune de a 
participa la procedurile de achiziții pentru 
atribuirea de contracte de achiziții publice 
în țara respectivă în condiții nu mai puțin 
favorabile decât cele acordate bunurilor, 
serviciilor și operatorilor economici 
naționali din țara respectivă, precum și cu 
scopul de a asigura aplicarea principiilor 
transparenței și al tratamentului egal.

Atunci când se constată, în urma unei 
anchete, că o țară terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții sau 
recurge la încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale lucrătorilor și ale 
dreptului internațional, inclusiv ale 
convențiilor internaționale fundamentale, 
recunoscute la nivel internațional, în 
domeniul social, al muncii sau al 
dreptului mediului, iar Comisia consideră 
că interesul UE justifică acest lucru, 
aceasta invită țara terță să participe la 
consultări pentru a asigura posibilitatea 
operatorilor economici, a bunurilor și a 
serviciilor din Uniune de a participa la 
procedurile de achiziții pentru atribuirea de 
contracte de achiziții publice în țara 
respectivă în condiții nu mai puțin 
favorabile decât cele acordate bunurilor, 
serviciilor și operatorilor economici 
naționali din țara respectivă, precum și cu 
scopul de a asigura aplicarea principiilor 
transparenței și al tratamentului egal.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) respectarea normelor și/sau legilor în 
domeniul social și al muncii recunoscute 
la nivel internațional și a legislației în 
domeniul mediului;



PE502.262v02-00 16/19 AD\939468RO.doc

RO

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) respectarea drepturilor omului 
recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia poate pune capăt consultării 
dacă țara în cauză respectă drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor și dreptul 
internațional, inclusiv convențiile 
internaționale fundamentale, recunoscute 
la nivel internațional, în domeniul social, 
al muncii și al dreptului mediului.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete 
efectuate în temeiul articolului 8 și după 
urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, 
că măsurile restrictive referitoare la 
achiziții adoptate sau menținute de țara 
terță respectivă duc la o lipsă de
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara terță, 
astfel cum se menționează la articolul 6, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru a limita temporar accesul 
bunurilor și al serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri, originare dintr-o 
țară terță. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete 
efectuate în temeiul articolului 8 și după 
urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, 
că măsurile restrictive referitoare la 
achiziții adoptate sau menținute de țara 
terță respectivă duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara terță
sau dacă se constată nerespectarea 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor 
și a dreptului internațional, inclusiv a 
convențiilor internaționale fundamentale, 
recunoscute la nivel internațional, în 
domeniul social, al muncii sau al 
dreptului mediului, astfel cum se 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2).

menționează la articolul 6, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare pentru a 
limita temporar accesul bunurilor și al 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excluderea ofertelor a căror valoare 
totală este formată în proporție de peste 
50 % din bunuri sau servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri, originare din țara 
care adoptă sau menține o practică 
restrictivă în materie de achiziții publice;
și/sau

(a) excluderea ofertelor a căror valoare 
totală este formată în proporție de peste 
50 % din bunuri sau servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri, originare din țara 
care adoptă sau menține o practică 
restrictivă în materie de achiziții publice
și/sau vizate de nerespectarea drepturilor 
fundamentale ale lucrătorilor și a 
dreptului internațional, inclusiv a 
convențiilor internaționale fundamentale, 
recunoscute la nivel internațional, în 
domeniul social, al muncii sau al 
dreptului mediului; și/sau

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o penalizare obligatorie privind prețul 
pentru acea parte din ofertă care constă în 
bunuri sau servicii care nu fac obiectul 
unor acorduri, originare din țara care 
adoptă sau menține o practică restrictivă 
privind achizițiile publice.

(b) o penalizare obligatorie privind prețul 
pentru acea parte din ofertă care constă în 
bunuri sau servicii care nu fac obiectul 
unor acorduri, originare din țara care 
adoptă sau menține o practică restrictivă 
privind achizițiile publice și/sau vizate de 
nerespectarea drepturilor fundamentale 
ale lucrătorilor și a dreptului 
internațional, inclusiv a convențiilor 
internaționale fundamentale, recunoscute 
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la nivel internațional, în domeniul social, 
al muncii sau al dreptului mediului;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile de limitare a accesului la 
piață a țărilor terțe sunt proporționate și 
nu au un impact negativ disproporționat 
asupra situației sociale și a muncii în țara 
respectivă, mai ales în cazul țărilor în 
curs de dezvoltare, fiind menite să sprijine 
îmbunătățirea situației sociale locale și pe 
piața muncii.
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