
PA\901907PT.doc PE485.939v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2011/0438(COD)

7.5.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
contratos públicos
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relatora de parecer: Birgit Sippel



PE485.939v02-00 2/51 PA\901907PT.doc

PT

PA_Legam



PA\901907PT.doc 3/51 PE485.939v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva da Comissão relativa aos contratos públicos desempenha um papel 
fundamental no contexto da «Estratégia Europa 2020» para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (COM(2010) 2020). Os contratos públicos devem fomentar cada vez 
mais um elevado nível de emprego e ajudar a alcançar outros objetivos, sobretudo no domínio
da política social e ambiental.

Com esta proposta, a Comissão pretende, por um lado, «aumentar a eficiência da despesa 
pública […] em termos de relação qualidade/preço» e, por outro, criar as condições 
necessárias no sentido de utilizar «os contratos públicos para apoiar objetivos sociais comuns, 
como a proteção do ambiente, […] do emprego e da inclusão social e a criação das melhores 
condições possíveis para a prestação de serviços públicos de elevada qualidade». Esta 
abordagem é louvável. No entanto, as propostas da Comissão não são suficientemente 
abrangentes e permanecem demasiadamente não vinculativas, sobretudo no que respeita à 
sustentabilidade social.

Na Europa, as autoridades públicas gastam cerca de 18 % do PIB em contratos de empreitada
de obras públicas e contratos públicos de fornecimento e de serviços, o que significa que a 
reforma das diretivas relativas aos contratos públicos é uma alavanca decisiva para uma 
sociedade mais sustentável. Tratando-se de fundos públicos, torna-se particularmente elevada 
a responsabilidade de não os gastar em objetivos a curto prazo e de os considerar um 
investimento a longo prazo na sociedade.

A fim de corresponder a esse objetivo, será necessária uma abordagem ampla. Os seguintes 
pontos são de particular relevância:

- O critério do «preço mais baixo» deve, sem exceção, ser rejeitado. O critério da «proposta 
economicamente mais vantajosa» oferece suficiente flexibilidade para que o preço de uma 
proposta possa igualmente ser considerado. Para deixar claro o que se pretende com «proposta 
mais vantajosa», a mesma deve ser designada de «proposta economicamente mais vantajosa e 
sustentável» (MEAST).

- As normas laborais e sociais aplicáveis não devem ser mencionadas apenas nos 
considerandos, mas também nos artigos. Todas as disposições aplicáveis ao posto de trabalho, 
que estejam estipuladas em acordos internacionais ou diretivas europeias, ou mesmo na 
legislação nacional, na arbitragem ou em acordos salariais, devem ser respeitadas – mesmo 
em situações transfronteiriças.

- Além disso, o adquirente deve ter a possibilidade de integrar outros tipos de critérios sociais 
nas especificações técnicas e nos critérios de adjudicação, por exemplo, a criação de 
condições laborais favoráveis a grupos desfavorecidos, a igualdade de género, o acesso à 
educação contínua ou o comércio justo. No início do procedimento deve haver já a 
possibilidade de avaliar se o proponente tem a capacidade de atender a todos esses critérios. 
Os custos sociais externos associados ao objeto do contrato devem igualmente ser 
considerados.

- No caso de propostas particularmente baixas, os critérios devem ser endurecidos, pois basta 
que uma proposta seja 25 % mais baixa do que a média das propostas apresentadas, ou 10 % 
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mais baixa do que a segunda proposta mais baixa, para ser tão reduzida que certos elementos 
necessitem de elaboração.

- As disposições da proposta da Comissão relativa aos contratos públicos não são 
suficientemente abrangentes. O proponente não deve, no âmbito da sua proposta, ter apenas 
de mencionar os seus subcontratantes, devendo igualmente nomeá-los e identificá-los, 
fornecendo informações relativas aos seus dados de contacto e representantes legais. Além 
disso, os principais contratantes e todos os subcontratantes intermediários envolvidos devem 
ser responsabilizados por eventuais violações das disposições relativas ao direito social e 
laboral, e das regras em matéria de saúde, segurança no trabalho e condições laborais.

- O novo capital para serviços sociais deve possibilitar uma melhor proteção da qualidade das
prestações de serviços de assistência às pessoas. Para esse efeito, a inclusão de certos critérios 
de qualidade deve ser vinculativa. Além disso, a adjudicação de contratos públicos não deve, 
de forma alguma, ocorrer exclusivamente com base no preço mais baixo. O capítulo sobre as 
disposições relativas aos critérios de exclusão, à adjudicação de subcontratantes e ao respeito 
pelas normas sociais e laborais aplicáveis ao local de trabalho carece também de elaboração.

- O capítulo IV, sobre governança, deve ser completado, no sentido de garantir a sua 
aplicação correta. As entidades adjudicatárias que no âmbito da execução dos contratos 
registaram deficiências significativas e persistentes devem ser listadas num registo, que seja 
acessível às entidades adjudicatárias públicas e sirva de motivo de exclusão. O organismo de 
fiscalização pública deve assegurar igualmente a monitorização da aplicação das disposições 
relativas aos contratos públicos, sobretudo as normas laborais e sociais aplicáveis ao local de 
trabalho.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Nos termos do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a União deve ter em conta, no 
âmbito da definição e execução das suas 
políticas e ações, as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um nível elevado de 
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educação, formação e proteção da saúde. 
A presente Diretiva contribui para 
alcançar estes objetivos através do 
incentivo de contratos públicos 
sustentáveis, da integração de critérios 
sociais em todas as fases do procedimento 
de adjudicação de contratos, e do respeito 
pelas obrigações relativas às condições 
sociais e laborais, à saúde e segurança no 
trabalho, à segurança social e às 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados.
Estas obrigações devem aplicar-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação
A cláusula social horizontal, que foi uma novidade introduzida pelo Tratado de Lisboa, deve 
ser referida, uma vez que é essencial para a contratação sustentável e para a inclusão de 
critérios sociais horizontais no decurso dos procedimentos de adjudicação.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A presente Diretiva não deve isentar
os Estados-Membros de cumprir com a 
Convenção 94 da OIT relativa às 
cláusulas de trabalho no âmbito de 
contratos públicos e incentiva a inclusão 
de cláusulas de trabalho nos contratos 



PE485.939v02-00 6/51 PA\901907PT.doc

PT

públicos.

Or. en

Justificação
A Convenção 94 da OIT estipula que os contratos públicos devem incluir cláusulas de 
trabalho que assegurem a igualdade de tratamento relativamente a trabalhadores locais. Os 
Estados-Membros que ratificaram a Convenção em causa não deveriam ter dificuldades em 
respeitar as suas disposições. O presente esclarecimento é de particular importância no 
contexto do acórdão proferido pelo Tribunal no caso C-346/06 (Rüffert).

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) A presente Diretiva assegura a 
aplicação da Diretiva 2001/23/CE relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos, a fim de garantir que as 
regras aplicáveis à concorrência 
equitativa e à proteção dos trabalhadores 
sejam respeitadas no contexto de 
transferências de estabelecimentos.

Or. en

Justificação
Quando uma autoridade pública adjudica ao setor privado uma função, à qual antes 
correspondia internamente, pode dar-se uma transferência no sentido da Diretiva relativa à 
transferência de empresas. Nesses casos aplica-se a Diretiva relativa à transferência de 
empresas, que fornece informação relevante e procedimentos de consulta e proíbe qualquer 
alteração às condições de trabalho existentes, incluindo o despedimento.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-D) As autoridades adjudicantes têm 
uma ampla margem de manobra para
usar as especificações técnicas e os 
critérios de seleção a fim de alcançar os 
seus objetivos, incluindo os objetivos de 
sustentabilidade. Desde que seja mantida 
a ligação ao objeto das regras aplicáveis, 
a presente Diretiva não pretende
restringir mais ainda os tipos de 
preocupações com que uma autoridade 
adjudicante pode lidar através das 
especificações técnicas e dos critérios de 
seleção.

Or. en

Justificação
As regras em matéria de contratos públicos devem visar mais sustentabilidade. Nesse sentido, 
as autoridades públicas devem ter uma ampla margem de manobra para incluir critérios de 
sustentabilidade nas especificações técnicas e nos critérios de seleção, desde que mantenham 
a ligação ao objeto das regras aplicáveis (conforme exigido pela jurisprudência europeia em 
matéria de contratos públicos).

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-E) As especificações técnicas, os 
critérios de seleção e as condições de 
execução dos contratos não são 
distinguidas pelo seu conteúdo, mas sim 
pelo papel que desempenham no processo 
de adjudicação. Através das 
especificações técnicas a autoridade 
adjudicante define requisitos absolutos.
Em contrapartida, os critérios de seleção 
permitem à autoridade adjudicante 
comparar as vantagens relativas de 
diversas combinações de critérios. Por 
fim, as cláusulas de execução dos 
contratos indicam a forma como o 
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contrato deve ser executado.

Or. en

Justificação
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Os mesmos são, pela 
sua própria natureza, muito difíceis de 
conciliar com as regras de mercado 
interno aplicáveis aos contratos públicos. 
Assim, as autoridades públicas devem 
preferir outras formas de prestação desses 
serviços, devendo garantir a qualidade 
elevada dos serviços sociais prestados 
caso decidam, mesmo assim, aplicar os 
procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos. Para uma melhor 
proteção da qualidade desses serviços no 
âmbito dos contratos públicos, deve ser 
criado um regime específico, com um 
limiar mais elevado de 500 000 EUR. Os 
serviços à pessoa de valor inferior a este 
limiar não terão, em condições normais, 
interesse para os prestadores de serviços de 
outros Estados-Membros, salvo se 
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escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. O 
papel essencial e a liberdade de as
autoridades nacionais, regionais e locais 
disponibilizarem, delegarem e 
organizarem serviços de interesse geral 
enquadram-se igualmente no Protocolo 
n.º 26 relativo aos serviços de interesse 
geral, no artigo 14º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, bem 
como no artigo 36º da Carta dos Direitos 
Fundamentais. As regras da presente 
Diretiva têm em conta esse imperativo, 
impondo apenas a observância dos 
princípios fundamentais de transparência e 
igualdade de tratamento e assegurando que 
as autoridades adjudicantes aplicam
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os critérios definidos no Voluntary 
European Quality Framework for Social 
Services, adotado pelo Comité de Proteção 
Social da União Europeia, que asseguram 
um nível elevado de qualidade, segurança 
e acessibilidade, bem como a igualdade de 
tratamento e a promoção do acesso 
universal e dos direitos dos utilizadores.
Significa isto que determinados 
princípios, como a qualidade, a 
continuidade, a acessibilidade, a 
disponibilidade e a abrangência de 
serviços, bem como a responsabilidade e 
controlo democráticos, se revestem de 
uma particular importância. Os Estados-
Membros e/ou as autoridades públicas 
continuam a ter liberdade para prestarem 
eles próprios estes serviços, incluindo a 



PE485.939v02-00 10/51 PA\901907PT.doc

PT

prestação “interna” vertical ou a 
cooperação intermunicipal horizontal
(público-público), ou para organizar os 
serviços sociais de qualquer outra forma 
que não implique a celebração de contratos 
públicos, por exemplo através do simples 
financiamento desses serviços ou da 
concessão de licenças ou autorizações a 
todos os operadores económicos que 
cumpram as condições previamente fixadas 
pela autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação. De acordo com a 
jurisprudência do Tribunal, em particular 
no acórdão proferido no caso C-70/95 
(Sodemare), as autoridades adjudicantes 
podem reservar a adjudicação de 
contratos a organizações sem fins 
lucrativos, desde que tal restrição se 
encontre prevista na legislação nacional e 
em conformidade com a legislação 
europeia e se revele necessária e 
apropriada para alcançar determinados 
objetivos sociais do sistema de proteção 
social nacional.

Or. en

Justificação

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso,
podem definir normas de qualidade 
adequadas através das especificações 
técnicas ou das condições de execução dos 
contratos.

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção e outras 
características do ciclo de vida. Nesse 
sentido, as autoridades adjudicantes 
devem adotar critérios de seleção que 
respondam às suas preocupações 
relacionadas com a sustentabilidade. As 
autoridades adjudicantes podem 
igualmente definir normas de qualidade e 
sustentabilidade adequadas através das 
especificações técnicas ou das condições 
de execução dos contratos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes decidirem adjudicar o 
contrato à proposta economicamente mais 
vantajosa, deverão definir os critérios de 
adjudicação que usarão para avaliar as 
propostas com vista a identificar a que 
apresenta a melhor relação 
qualidade/preço. A determinação desses 
critérios depende do objeto do contrato, na 
medida em que eles devem permitir avaliar 

(38) As autoridades adjudicantes devem
definir os critérios de adjudicação que 
usarão para avaliar as propostas com vista 
a identificar a que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço, tendo em conta 
preocupações de sustentabilidade. A 
determinação desses critérios depende do 
objeto do contrato, na medida em que eles 
devem permitir avaliar o nível de 
desempenho de cada proposta em relação a 
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o nível de desempenho de cada proposta 
em relação a esse objeto do contrato, tal 
como definido nas especificações técnicas, 
bem como estimar a relação 
qualidade/preço de cada proposta. Os 
critérios de adjudicação escolhidos não 
devem conferir à autoridade adjudicante 
uma liberdade de escolha ilimitada, 
devendo assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva e ser acompanhados 
de requisitos que permitam uma 
verificação eficaz da informação fornecida 
pelos proponentes. 

esse objeto do contrato, tal como definido 
nas especificações técnicas, bem como 
estimar a relação qualidade/preço de cada 
proposta. Os critérios de adjudicação 
escolhidos não devem conferir à autoridade 
adjudicante uma liberdade de escolha 
ilimitada, devendo assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e ser 
acompanhados de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às autoridades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nas 
suas estratégias de compra. Por 
conseguinte, deve ser esclarecido que as 
autoridades adjudicantes podem determinar 
a proposta economicamente mais vantajosa
e o preço mais baixo utilizando uma 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, desde que a metodologia 
utilizada seja definida de forma objetiva e 
não-discriminatória e permita o acesso de 
todos os interessados. Este conceito inclui 
todos os custos ao longo do ciclo de vida 
das obras, produtos ou serviços, tanto 
internos (como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Devem ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 

(40) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às autoridades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nas 
suas estratégias de compra. Por 
conseguinte, deve ser esclarecido que as
autoridades adjudicantes devem determinar 
a proposta economicamente mais vantajosa 
e sustentável utilizando uma abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não-
discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 
os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Devem ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
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para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
de categorias específicas de produtos ou 
serviços e, sempre que seja desenvolvida 
uma metodologia desse tipo, a sua 
utilização deve ser tornada obrigatória. 

para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
de categorias específicas de produtos ou 
serviços e, sempre que seja desenvolvida 
uma metodologia desse tipo, a sua 
utilização deve ser tornada obrigatória. 

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um procedimento 
de produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam associados 
ao objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar características do 
ciclo de vida, tais como um procedimento 
de produção específico, incluindo, por 
exemplo, aspetos sociais e ambientais, um 
determinado modo de prestação de 
serviços, requisitos funcionais ou de 
desempenho que visem uma 
minimalização ou maximização dos 
impactos sociais ou ambientais, ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam associados 
ao objeto do contrato. A associação ao 
objeto do contrato deve ser interpretada 
de uma forma geral. Por conseguinte, a
fim de integrar melhor as considerações 
sociais nos contratos públicos, os 
adquirentes devem ter a possibilidade de 
incluir nas especificações técnicas e nos 
critérios de adjudicação características 
relacionadas com as condições de trabalho 
das pessoas diretamente envolvidas no 
procedimento de produção ou de prestação 
de serviços em causa. Essas características 
podem respeitar, por exemplo, à proteção 
da saúde das pessoas envolvidas no 
procedimento de produção, ao equilíbrio 
dos géneros (por ex., a igualdade salarial 
e o equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), ao acesso à formação 
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de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço e de forma 
que não discrimine direta ou indiretamente 
os operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no Acordo ou em 
Acordos de Comércio Livre em que a 
União seja parte contratante. No que se 
refere aos contratos de serviços e aos 
contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta. 

profissional in situ, ao envolvimento e 
consulta dos utilizadores, à acessibilidade, 
aos direitos humanos, ao comércio ético, 
ou ao favorecimento da integração social 
das pessoas com deficiência ou da 
integração de membros de grupos 
vulneráveis (tais como desempregados de 
longa duração, os rom, os migrantes, ou 
os trabalhadores mais jovens e mais 
velhos) entre o pessoal afetado à execução 
do contrato, incluindo a questão da 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados de forma que não 
discrimine direta ou indiretamente os 
operadores económicos de outros
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no Acordo ou em 
Acordos de Comércio Livre em que a 
União seja parte contratante. No que se 
refere aos contratos de serviços e aos 
contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como especificações 
técnicas ou critérios de adjudicação a 
organização, as qualificações e a 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão, pois estas 
características podem afetar a qualidade e a 
sustentabilidade da realização do contrato 
e, consequentemente, o valor económico da 
proposta. As autoridades adjudicantes 
podem igualmente integrar nas 
especificações técnicas e nos critérios de 
adjudicação considerações sociais 
relativas a custos sociais externos, 
diretamente associados ao ciclo de vida, 
tais como o impacto de uma determinada 
produção no ambiente circundante e nas 
comunidades vizinhas. As autoridades 
adjudicantes devem definir nas 
especificações técnicas obrigações 
relativas às condições sociais e laborais, à 
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saúde e segurança no trabalho, à 
segurança social e às condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados. Estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação
Quando uma autoridade pública adjudica ao setor privado uma função, à qual antes 
correspondia internamente, pode dar-se uma transferência no sentido da Diretiva relativa à 
transferência de empresas. Nesses casos aplica-se a Diretiva relativa à transferência de 
empresas, que fornece informação relevante e procedimentos de consulta e proíbe qualquer 
alteração às condições de trabalho existentes, incluindo o despedimento.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as autoridades adjudicantes 
devem ser obrigadas a pedir uma 
explicação do preço indicado se uma 
proposta apresentar preços 
significativamente inferiores aos dos outros 
proponentes. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação válida, a 
autoridade adjudicante deve ter o direito de

(42) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as autoridades adjudicantes 
devem ser obrigadas a pedir uma 
explicação do preço indicado se uma 
proposta apresentar preços 
significativamente inferiores aos dos outros 
proponentes. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação válida, a 
autoridade adjudicante deve excluir a 
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excluir a proposta. Essa exclusão deve ser 
obrigatória nos casos em que a autoridade 
adjudicante tenha determinado que o preço 
anormalmente baixo resulta do 
incumprimento de legislação obrigatória
da União nos domínios do direito social, 
laboral ou ambiental ou de disposições 
internacionais em matéria de direito do 
trabalho.

proposta. Essa exclusão deve ser 
obrigatória nos casos em que a autoridade 
adjudicante tenha determinado que o preço 
anormalmente baixo resulta do 
incumprimento da legislação da União nos 
domínios do direito ambiental ou de 
obrigações relativas às condições sociais e 
laborais, à saúde e segurança no 
trabalho, à segurança social e às 
condições de trabalho, conforme 
estabelecidos pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados.
Estas obrigações devem aplicar-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
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de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional. No que respeita às 
obrigações relativas às condições sociais e 
laborais, à saúde e segurança no 
trabalho, à segurança social e às 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados, 
as autoridades adjudicantes devem 
estabelecer nas cláusulas de execução dos 
contratos disposições que garantam um 
nível apropriado de proteção.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) As disposições legais e regulamentares 
e as convenções coletivas vigentes, tanto a 
nível nacional como da União, em matéria 
de condições de trabalho e de segurança 
no trabalho aplicam-se durante a execução 
de um contrato público, desde que as 
disposições nelas contidas e a respetiva 
aplicação sejam conformes com o direito 

(44) Em matéria de condições de trabalho 
e de segurança no trabalho, as disposições 
legais e regulamentares e as convenções 
coletivas vigentes, tanto a nível nacional 
como da União, no local onde o trabalho, 
serviço ou fornecimento são prestados
devem aplicar-se durante a execução de 
um contrato público, incluindo situações 
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da União. Em situações transfronteiras, 
em que os trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços noutro 
Estado-Membro para a realização de um 
contrato público, a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços, enuncia as 
condições mínimas que devem ser 
respeitadas no país de acolhimento 
relativamente aos trabalhadores 
destacados. Quando a legislação nacional 
contiver disposições nesse sentido, o 
incumprimento dessas obrigações poderá 
ser considerado como falta grave por parte 
do operador económico em questão, 
passível de acarretar a exclusão desse 
operador dos procedimentos de 
adjudicação de um contrato público. 

transfronteiriças, onde trabalhadores de 
um Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro. Quando a 
legislação nacional contiver disposições 
nesse sentido, o incumprimento dessas 
obrigações poderá ser considerado como 
falta grave por parte do operador 
económico em questão, passível de 
acarretar a exclusão desse operador dos 
procedimentos de adjudicação de um 
contrato público. 

Or. en

Justificação

Todas as disposições relativas à proteção do emprego e a condições de trabalho, incluindo a 
totalidade dos acordos coletivos, devem ser igualmente aplicáveis aos casos de destacamento
de trabalhadores. O acórdão proferido pelo Tribunal no caso C-346/06 (Rüffert) levou à 
interpretação das normas fundamentais estabelecidas pela Diretiva 96/71/CE como normas 
máximas, aplicáveis apenas a acordos coletivos universalmente vinculativos e a salários 
mínimos. Contudo, a igualdade de tratamento deve ser garantida a todos os trabalhadores.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. «Características do ciclo de vida»,
elementos relacionados com qualquer 
etapa do ciclo de vida de um produto, de 
uma obra ou da prestação de um serviço, 
conforme definido no ponto (22) do 
presente artigo. As características do ciclo 
de vida podem ser características 
invisíveis incorporadas num produto, 
como resultado das escolhas feitas 
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durante o processo de produção ou
durante outras etapas de não utilização 
inseridas no ciclo de vida.

Or. en

Justificação

As «características do ciclo de vida» são essenciais para a inclusão, por parte das 
autoridades públicas, de questões ligadas à sustentabilidade. Devem portanto ser definidas, 
de forma a clarificar o modo como devem ser incluídas nas especificações técnicas e nos 
critérios de seleção.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades 
adjudicantes apliquem o procedimento 
concorrencial com negociação ou o
diálogo concorrencial sempre que o 
contrato público possa implicar a 
transferência de uma empresa.

Or. en

Justificação

Quando uma autoridade pública adjudica ao setor privado uma função, à qual antes 
correspondia internamente, pode dar-se uma transferência no sentido da Diretiva relativa à 
transferência de empresas. Nesses casos aplica-se a Diretiva relativa à transferência de 
empresas, que fornece informação relevante e procedimentos de consulta e proíbe qualquer 
alteração às condições de trabalho existentes, incluindo o despedimento.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Devido a obrigações de consulta 
com os representantes dos trabalhadores 
para obras e serviços onde os membros do 
pessoal sejam afetados.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem as características 
exigidas para as obras, serviços ou 
fornecimentos.

As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem as características 
exigidas para as obras, serviços ou 
fornecimentos, a fim de alcançar os 
objetivos das autoridades adjudicantes, 
incluindo objetivos de sustentabilidade.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22.

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra característica do 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22-A (novo).

Tal pode incluir:

Or. en
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Justificação
Os critérios sociais devem ser incluídos em todas as etapas do processo de adjudicação 
pública. As autoridades públicas devem ter a possibilidade de exigir o respeito por 
determinados critérios sociais que já estão incluídos nas especificações técnicas. Uma vez 
que a organização, qualificação e experiência do pessoal influenciam de forma significativa 
a qualidade e sustentabilidade de um trabalho ou serviço, deve haver a possibilidade de 
exigir certos pré-requisitos que já estão incluídos nas especificações técnicas.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Critérios sociais, tais como o 
respeito por condições de trabalho 
decentes, a regulamentação relativa à 
saúde e à segurança, a negociação 
coletiva, o equilíbrio dos géneros (por ex., 
a igualdade salarial e o equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida privada), a 
inclusão social, incluindo oportunidades 
de emprego para trabalhadores com 
deficiência, desfavorecidos, ou membros 
de grupos vulneráveis (tais como 
desempregados de longa duração, os rom,
migrantes, ou trabalhadores mais jovens e 
mais velhos), o acesso à formação 
profissional in situ, o envolvimento e a 
consulta dos utilizadores, a acessibilidade, 
os direitos humanos e o comércio ético;

Or.en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Considerações sociais relativas a 
custos sociais externos, diretamente 
associados ao ciclo de vida, conforme 
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referidas no artigo 2º, n.º 22, tais como o 
impacto de uma determinada produção no 
ambiente circundante e nas comunidades 
vizinhas;

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A organização, a qualidade e a 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato para contratos de serviços e 
contratos relacionados com projetos de 
obras.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
estabelecer nas especificações técnicas, de 
forma explícita, como requisitos absolutos 
para a apresentação de propostas, as 
obrigações relativas a condições sociais e 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
no trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados.
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Or. en

Justificação
As obrigações relativas à proteção social e laboral e às condições de trabalho devem ser 
estipuladas nas especificações técnicas como requisitos absolutos que têm de ser satisfeitos 
para que um proponente possa ser considerado candidato.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

(a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais e sociais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação, incluindo, nos 
termos do n.º 1, os requisitos relacionados 
com qualquer etapa do ciclo de vida de 
um produto, de uma obra ou da prestação 
de um serviço, conforme refere o artigo 
2.º, n.º 22-A (novo);

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou
do direito ambiental ou as disposições do 
direito internacional no domínio do 

2. As autoridades adjudicantes devem
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito ambiental ou as
obrigações relativas a condições sociais e 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
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direito social e ambiental constantes do
anexo XI.

no trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI, 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados, 
incluindo a cadeia de subcontratação.

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um operador económico fica excluído 
da participação num contrato quando a
autoridade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade 
adjudicante. 

2. Um operador económico fica excluído 
da participação num contrato quando a 
autoridade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos,
contribuições para a segurança social ou
quaisquer outras obrigações relativas a 
condições sociais e laborais, tais como a 
saúde e a segurança no trabalho, a 
segurança social e as condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados; Estas obrigações devem 
aplicar-se igualmente a situações 
transfronteiriças, onde trabalhadores de 
um Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro. 
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Or. en

Justificação
O incumprimento das disposições relativas à proteção social e laboral deve ser motivo de 
exclusão obrigatória. A presente disposição deve incluir igualmente as leis e 
regulamentações nacionais, as sentenças arbitrais, bem como os acordos e contratos 
coletivos aplicáveis ao local onde o trabalho, o serviço ou o fornecimento são prestados.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores económicos 
(incluindo os subcontratantes) que 
constem de um registo oficial de 
incumprimento, conforme estabelecido no 
artigo 83.º, alínea a) (nova), devem ser 
excluídos da participação num contrato.

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI. O 
cumprimento da legislação da União ou 
das disposições do direito internacional 
pode ser garantido por via de 
equivalência.

Suprimido

Or. en
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Justificação
Este motivo de exclusão deve ser transferido para os motivos de exclusão obrigatória e ser 
completado.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade adjudicante deve 
excluir da participação num contrato 
público qualquer operador económico se 
uma das condições estabelecidas nos n.ºs 
1,2, 2-A (novo) e alíneas c) ou d) do n.º 3 
se verificarem a respeito de um 
subcontratante proposto pelo operador, 
em conformidade com o artigo 71.º .

Or. en

Justificação
O incumprimento das disposições relativas à proteção social e laboral deve ser motivo de 
exclusão obrigatória. A presente disposição deve incluir igualmente as leis e 
regulamentações nacionais, as sentenças arbitrais, bem como os acordos e contratos 
coletivos aplicáveis ao local onde o trabalho, o serviço ou o fornecimento são prestados.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer candidato ou proponente que se 
encontre numa das situações referidas nos 
n.ºs 1 a 3 pode apresentar à autoridade 
adjudicante elementos que comprovem a 
sua fiabilidade, não obstante a existência 
do motivo pertinente para a exclusão.

Qualquer candidato, proponente ou 
subcontratante que se encontre numa das 
situações referidas nos n.ºs 1 a 3 pode 
apresentar à autoridade adjudicante 
elementos que comprovem a sua 
fiabilidade, não obstante a existência do
motivo pertinente para a exclusão.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para esse efeito, o candidato ou proponente 
deve fazer prova de que ressarciu eventuais 
danos causados pela infração penal ou pela 
falta grave, esclareceu integralmente os 
factos e as circunstâncias através de uma 
colaboração ativa com as autoridades 
responsáveis pelo inquérito e tomou 
medidas concretas de natureza técnica, 
organizativa e pessoal adequadas para 
evitar outras infrações penais ou faltas 
graves. As autoridades adjudicantes 
avaliam as medidas tomadas pelos 
candidatos e proponentes tendo em conta a 
gravidade e as circunstâncias específicas da 
infração penal ou falta cometida. Caso a 
autoridade adjudicante considere as 
medidas insuficientes, expõe os motivos da 
sua decisão.

Para esse efeito, o candidato, proponente 
ou subcontratante deve fazer prova de que 
ressarciu eventuais danos causados pela 
infração penal ou pela falta grave, 
esclareceu integralmente os factos e as 
circunstâncias através de uma colaboração 
ativa com as autoridades responsáveis pelo
inquérito e tomou medidas concretas de 
natureza técnica, organizativa e pessoal 
adequadas para evitar outras infrações 
penais ou faltas graves. As autoridades 
adjudicantes avaliam as medidas tomadas 
pelos candidatos, proponentes e 
subcontratantes tendo em conta a gravidade 
e as circunstâncias específicas da infração 
penal ou falta cometida. Caso a autoridade 
adjudicante considere as medidas 
insuficientes, expõe os motivos da sua 
decisão. 

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A experiência com o desempenho 
sustentável e social.

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 3



PE485.939v02-00 28/51 PA\901907PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e 
ser rigorosamente proporcionais, tendo 
em conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real. 

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas, bem 
como das habilitações e do conhecimento
relativos à contratação social e 
sustentável necessários para cumprir o 
contrato a adjudicar. Todos os requisitos 
devem estar associados ao objeto do 
contrato, tendo em conta a necessidade de 
garantir uma concorrência leal. 

Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à capacidade técnica e/ou 
profissional, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos disponham dos recursos 
humanos e técnicos e da experiência 
necessários para assegurar um nível de 
qualidade adequado na execução do 
contrato. As autoridades adjudicantes 
podem concluir que os operadores 
económicos não assegurarão um nível de 
qualidade adequado na execução do 
contrato, caso determinem que os 
operadores económicos se encontram numa 
situação de conflito de interesses que pode 
afetar negativamente a execução do 
contrato. 

No que respeita à capacidade técnica e/ou 
profissional, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos disponham dos recursos 
humanos e técnicos e da experiência 
necessários para assegurar um nível de 
qualidade adequado na execução do 
contrato e, a pedido das autoridades 
adjudicantes, cumprir com qualquer 
cláusula de execução do contrato 
especificada, conforme referido nos 
artigos 70.º e 71.º. As autoridades 
adjudicantes podem concluir que os 
operadores económicos não assegurarão 
um nível de qualidade adequado na 
execução do contrato, caso determinem 
que os operadores económicos se 
encontram numa situação de conflito de 
interesses que pode afetar negativamente a 
execução do contrato. 

Or. en
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Justificação
Esta formulação deve ser ampliada, a fim de incluir a possibilidade de supervisionar 
subcontratantes. O artigo deve igualmente esclarecer que as autoridades adjudicantes podem 
utilizar a fase de seleção para avaliar a capacidade do proponente de cumprir com os 
requisitos associados à execução do contrato.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No que respeita à experiência com 
critérios de sustentabilidade e de 
desempenho social, pode ser levado em 
conta o investimento nas competências e 
na formação, bem como a experiência 
com a gestão da cadeia de abastecimento.

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A capacidade técnica dos operadores 
económicos pode ser comprovada por um 
ou mais dos meios enunciados no anexo 
XIV, parte 2, de acordo com a natureza, a 
quantidade ou a importância e a finalidade 
das obras, dos fornecimentos ou dos 
serviços. 

3. A capacidade técnica dos operadores 
económicos pode ser comprovada por um 
ou mais dos meios enunciados no anexo 
XIV, parte 2, de acordo com a natureza, a 
quantidade, a qualidade, a 
sustentabilidade ou a importância e a 
finalidade das obras, dos fornecimentos ou 
dos serviços. 

Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições legislativas, Sem prejuízo das disposições legislativas, 
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regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, os critérios em que 
as autoridades adjudicantes se devem 
basear para a adjudicação são: 

regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, os critérios em que 
as autoridades adjudicantes se devem 
basear para a adjudicação são a proposta 
economicamente mais vantajosa e 
sustentável: 

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;
(b) O preço mais baixo.

Or. en

Justificação
São necessários mais procedimentos de adjudicação pública para atingir os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e os «objetivos sociais» estabelecidos na exposição de motivos da 
Comissão. Consequentemente, o critério do preço mais baixo deve ser eliminado (como é já 
prática atual em certos Estados-Membros, por ex. na Alemanha). A proposta mais vantajosa 
deve passar a ser a proposta economicamente mais vantajosa e sustentável de forma a deixar 
claro o que o termo significa.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Os custos devem ser avaliados recorrendo a 
uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a),
deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do preço ou dos 
custos na aceção da do n.º 1, alínea b), 
outros critérios ligados ao objeto do 
contrato público em questão, 
nomeadamente: 

A proposta economicamente mais 
vantajosa e sustentável deve ser 
identificada com base em critérios ligados 
ao objeto do contrato público em questão. 
Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos (incluindo os 
custos ligados ao ciclo de vida na aceção 
do artigo 67º), outros critérios ligados ao 
objeto do contrato público em questão, 
nomeadamente: 

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Procedimento específico de produção ou 
execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 22, na medida em 
que esses critérios sejam especificados nos 
termos do n.º 4, visem fatores diretamente 
envolvidos nesses processos e caracterizem 
o processo específico de produção ou 
execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados.

(d) Procedimento específico de produção ou 
execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, ou das 
características do ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.ºs 22 e 22-A (novo), 
na medida em que esses critérios sejam 
especificados nos termos do n.º 4, visem 
fatores diretamente envolvidos nesses 
processos e caracterizem o processo 
específico de produção ou execução das 
obras, fornecimentos ou serviços 
solicitados.

Or. en

Justificação
A possibilidade de incluir critérios sociais deve ser expressamente exposta.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Critérios sociais, tais como o 
respeito por condições de trabalho 
decentes, a regulamentação relativa à 
saúde e à segurança, a negociação 
coletiva, o equilíbrio dos géneros (por ex., 
a igualdade salarial e o equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida privada), a 
inclusão social, incluindo oportunidades 
de emprego para trabalhadores com 
deficiência, desfavorecidos, ou membros 
de grupos vulneráveis (tais como 
desempregados de longa duração, os rom, 
migrantes, ou trabalhadores mais jovens e 
mais velhos), o acesso à formação 
profissional in situ, o envolvimento e 
consulta dos utilizadores, a acessibilidade, 
os direitos humanos e o comércio ético;

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
determinar que a adjudicação de 
determinados tipos de contratos se baseie 
na proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a), e 
do n.º 2. 

Suprimido

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 

4. Os critérios de adjudicação devem estar 
associados ao objeto do contrato (o que 
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liberdade de escolha ilimitada. Devem
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. 
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos critérios 
de adjudicação nas propostas. 

não exclui as características invisíveis de 
produtos e serviços, tais como as 
características do ciclo de vida na aceção 
do n.º 22-A (novo)) e devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e leal
e ser acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. 
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos critérios 
de adjudicação nas propostas. 

Or. en

Justificação
O critério da ligação ao objeto em causa deve ser inserido aqui, a fim de possibilitar uma 
leitura nítida do que são as condições para incluir critérios de sustentabilidade, tais como 
aspetos sociais, nos critérios de seleção. Isto não exclui as chamadas características 
“invisíveis”.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso previsto no n.º 1, alínea a), a
autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, na documentação 
relativa ao concurso ou, no caso do diálogo 
concorrencial, na memória descritiva, a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

A autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, na documentação 
relativa ao concurso ou, no caso do diálogo 
concorrencial, na memória descritiva, a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa e 
sustentável.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 67 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Custos sociais externos diretamente 
ligados ao ciclo de vida, desde que o seu 
valor monetário possa ser determinado e 
verificado, o que pode incluir os impactos 
da produção no ambiente circundante e 
nas comunidades vizinhas.

Or. en

Justificação

Não se justifica que se mencione os custos ambientais externos no cálculo dos custos ao 
longo do ciclo de vida, mas não os custos sociais externos. Os custos sociais externos podem 
incluir, por exemplo, os impactos da produção no ambiente circundante e nas comunidades 
vizinhas.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ter sido estabelecida com vista a uma 
aplicação repetida ou continuada;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este critério é excessivamente restritivo. Basta que a metodologia aplicada ao cálculo dos 
custos ao longo do ciclo de vida seja baseada em critérios científicos ou outros critérios 
objetivos e não discriminatórios para que seja acessível a todas as partes interessadas.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

As autoridades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificar uma das seguintes condições:
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Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50 % ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 25 % ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas; ou

Or. en

Justificação
As condições necessárias para que uma proposta seja considerada anormalmente baixa não 
devem ser cumulativas. Uma diferença de preço ou custo de 25% relativamente à média já é 
significativa. 

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20 % ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;

(b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 10 % ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;

Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. en

Justificação
Esta condição é excessivamente restritiva. Uma proposta pode afigurar-se anormalmente 
baixa sem que esta condição seja cumprida. 
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Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações.

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações, 
em particular nos casos em que o preço 
ou os custos cobrados são inferiores aos 
que são pagos ao operador atual ou em 
que os preços ou custos cobrados são 
inferiores aos preços resultantes de outros 
procedimentos de adjudicação correntes e 
equivalentes.

Or. en

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) À observância, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI ou, 
quando não sejam aplicáveis, à observância 
de outras disposições que assegurem um 
nível de proteção equivalente;

(d) À observância das obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito ambiental ou das
obrigações relativas a condições sociais e 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
no trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados.
Estas obrigações devem aplicar-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro, ou, quando não 
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sejam aplicáveis, à observância de outras 
disposições que assegurem um nível de 
proteção equivalente;

Or. en

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ao cumprimento dos requisitos 
relacionados com o artigo 71.º.

Or. en

Justificação
É pertinente referir o artigo 71.º sobre subcontratação nas explicações que devem ser 
fornecidas no âmbito de propostas anormalmente baixas.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova não justificarem 
o baixo nível de preços ou custos, tendo em 
conta os elementos a que se refere o n.º 3.  

4. A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Deve excluir a proposta 
quando os meios de prova não justificarem 
o baixo nível de preços ou custos, tendo em 
conta os elementos a que se refere o n.º 3.  

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes excluem a As autoridades adjudicantes excluem a 
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proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação 
da União no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental ou 
das disposições do direito internacional 
no  domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI. 

proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
disposições estabelecidas pelo n.º 3, alínea 
d). 

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Condições de execução dos contratos Condições de execução dos contratos
As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente 
considerações de natureza social e 
ambiental. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
devem incluir obrigações relativas a
condições sociais e laborais, tais como a 
saúde e a segurança no trabalho, a 
segurança social e as condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados. Estas obrigações devem 
aplicar-se igualmente a situações 
transfronteiriças, onde trabalhadores de 
um Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro. Podem ainda 
incluir um requisito no sentido de que os 
operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
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contratos.

Or. en

Justificação

As obrigações relativas à proteção social e laboral e às condições de trabalho devem ser 
expressamente referidas nas cláusulas de execução do contrato, a fim de assegurar que as 
mesmas sejam cumpridas.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante deve solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos,
devendo igualmente fornecer informações 
sobre os subcontratantes, incluindo os 
nomes, dados de contacto e representantes 
legais. Qualquer alteração à cadeia de 
subcontratação ou qualquer novo 
subcontratante deve ser indicado o mais 
rapidamente possível à autoridade 
adjudicante, incluindo os respetivos 
nomes, dados de contacto e representantes 
legais.

Or. en

Justificação
A proposta da Comissão avança na direção certa, mas é insuficiente no que respeita à 
subcontratação. Os subcontratantes devem ser identificáveis através do seu nome, dos dados 
de contacto e dos seus representantes legais. Quaisquer alterações devem ser comunicadas à 
autoridade adjudicante.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os motivos para o recurso a
subcontratantes devem ser expostos na 
documentação relativa ao concurso e 
devem decorrer de considerações técnicas, 
não da intenção de baixar custos. 

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso. 

2. Os Estados-Membros devem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso. 

Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

3. O contratante principal e qualquer 
subcontratante intermédio podem, em 
acréscimo ou no lugar de um 
subcontratante, ser diretamente 
responsabilizados como fiadores pelos 
empregados e/ou fundos comuns ou por 
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instituições de parceiros sociais, perante 
qualquer obrigação que advenha da falha 
de um subcontratante em cumprir com as 
disposições relativas a condições sociais e 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
no trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados; 
Estas obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, onde 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços num outro 
Estado-Membro. Isto aplica-se sem 
quaisquer outras condições e, sobretudo, 
sem que o empregado seja diretamente 
culpabilizado.

Or. en

Justificação
A responsabilidade conjunta e solidária do contratante principal e dos subcontratantes é a 
única forma de assegurar de forma efetiva a proteção dos direitos dos trabalhadores. 
Contudo, o conceito já foi avançado pela própria Comissão na aplicação da Diretiva relativa 
ao destacamento de trabalhadores, embora tenhamos ampliado a sua aplicação neste 
contexto.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O número das empresas 
subcontratantes envolvidas na execução 
de um contrato público deve ser 
restringido a um máximo de 3 
subcontratantes consecutivos.

Or. en
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Justificação

Esta disposição assegura que o número de subcontratantes consecutivos permaneça limitado, 
sendo que a contratação horizontal, que pode ser necessária no contexto de grandes projetos 
de construção, se mantém possível.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º-A
Os Estados-Membros devem ter uma 
ampla margem de manobra para 
organizarem a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada, bem como a liberdade para 
prestarem eles próprios esses serviços ou 
para organizar os serviços sociais de uma 
forma que não implique a celebração de 
contratos públicos, desde que esse sistema 
cumpra os princípios da transparência e 
da não discriminação.

Or. en

Justificação

A ampla margem de manobra dos Estados-Membros relativa à forma como disponibilizam os 
serviços de interesse geral deve ser igualmente salientada nos artigos, e não apenas nos 
considerandos.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
elevada qualidade, continuidade, 
acessibilidade, disponibilidade e 
exaustividade dos serviços, as necessidades 
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diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

específicas das diferentes categorias de 
utilizadores, incluindo grupos 
desfavorecidos e vulneráveis, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros devem estabelecer que a 
escolha do prestador de serviços não seja 
feita unicamente com base no preço da 
prestação do serviço considerando 
igualmente os critérios de qualidade e 
sustentabilidade para serviços sociais, 
conforme estabelecido supra.

Or. en

Justificação

Os critérios que asseguram a qualidade elevada dos serviços sociais devem ser vinculativos.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros e/ou outras 
autoridades adjudicantes devem assegurar 
que os operadores económicos respeitem 
as obrigações relativas a condições sociais 
e laborais, tais como a saúde e a 
segurança no trabalho, a segurança 
social e as condições de trabalho, 
conforme estabelecido pela UE e pelas 
leis e regulamentações nacionais, bem 
como disposições administrativas, por 
sentenças arbitrais, acordos e contratos 
coletivos, e pelas disposições do direito 
laboral internacional, constantes do 
anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados; Estas obrigações aplicam-se
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

As disposições de proteção social e laboral devem ser igualmente respeitadas no âmbito da 
prestação de serviços sociais.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 76 –n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as disposições relativas à 
subcontratação, conforme estabelecido no 
artigo 71.º, são respeitadas.

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar a aplicação dos motivos de 
exclusão conforme estabelecido no artigo 
55.º.

Or. en

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. No âmbito da escolha do prestador 
de serviços, os Estados-Membros podem 
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ponderar o uso de contratos reservados, 
na aceção do artigo 17.º.

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. As autoridades adjudicantes podem 
reservar a adjudicação de contratos 
específicos a organizações sem fins 
lucrativos, especializadas na prestação de 
serviços sociais, desde que tal sistema 
garanta os princípios básicos da
transparência e não discriminação.

Or. en

Justificação

De acordo com a jurisprudência do Tribunal, em particular no acórdão proferido no caso 
C-70/95 (Sodemare), as autoridades adjudicantes podem reservar a adjudicação de contratos 
a organizações sem fins lucrativos, desde que tal restrição se encontre em conformidade com 
a legislação europeia e se revele necessária e apropriada para alcançar determinados 
objetivos sociais do sistema de proteção social nacional.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que um operador 
económico ou um subcontratante 
nomeado para a execução de um contrato 
apresente deficiências significativas ou 
persistentes no âmbito do cumprimento de 
qualquer requisito substancial 
pertencente ao contrato, a autoridade 
adjudicante deve comunicar os factos e 
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pormenores relevantes às autoridades
administrativas e de fiscalização, referidas 
nos artigos 84.º e 88.º.

Or. en

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem garantir 
que as autoridades adjudicantes consigam 
obter facilmente, através das autoridades 
administrativas e de fiscalização referidas 
nos artigos 84.º e 88.º, informação e 
assistência no que se refere à aplicação do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 83-A – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Registo de incumprimento
1. No caso de um operador económico 
violar as condições estabelecidas no 
contrato, sobretudo no que respeita à 
proteção social e laboral, o mesmo deve 
ser inserido num registo de 
incumprimento. A presença num registo 
de incumprimento é motivo de exclusão.

Or. en

Justificação
Os operadores económicos que violem as condições estabelecidas num contrato público 
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devem ser inseridos num registo de incumprimento, a fim de permitir às autoridades 
adjudicantes identificar violações prévias. 

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 83-A – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Os registos de incumprimento devem 
ser geridos pelas autoridades 
administrativas e de fiscalização referidas 
nos artigos 84.º e 88.º. As autoridades 
adjudicantes podem consultar as listas em 
causa antes de proceder à adjudicação de 
um contrato público. 

Or. en

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais de 
compras;

(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e das 
regras relativas à proteção social e laboral 
e às condições de trabalho por parte do 
operador económico contratado e dos seus 
subcontratantes, incluindo as práticas 
conexas pelas autoridades adjudicantes, em 
especial pelas centrais de compras;

Or. en

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos; 

(e) Chamar a atenção das instituições 
competentes, incluindo as autoridades de 
auditoria, para violações específicas 
detetadas ou como comunicadas nos 
termos do artigo 83.º, n.º 1-A (novo) e para 
problemas sistémicos; 

Or. en

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) gerir os registos de incumprimento, 
na aceção do artigo 83.º-A (novo).

Or. en

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 85 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O nome do adjudicatário e a 
justificação da escolha da sua proposta, 
bem como, quando for conhecida, a parte 
do contrato ou do acordo-quadro que o 
adjudicatário tenciona subcontratar a 
terceiros; 

(e) O nome do adjudicatário e a 
justificação da escolha da sua proposta, 
bem como, quando for conhecida, a parte 
do contrato ou do acordo-quadro que o 
adjudicatário tenciona subcontratar a 
terceiros e informação relativa aos seus 
subcontratantes, incluindo os nomes, os 
dados de contacto e os representantes 
legais;

Or. en

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prestar-se 
assistência mútua e tomar medidas para 
cooperarem eficazmente, a fim de 
assegurar o intercâmbio de informações 
sobre as questões referidas nos artigos 40.º, 
41.º, 42.º, 55.º, 57.º, 59.º, 60.º, 61.º, 63.º e
69.º. Devem igualmente assegurar a 
confidencialidade das informações trocadas 
entre si.

1.Os Estados-Membros devem prestar-se 
assistência mútua e tomar medidas para 
cooperarem eficazmente, a fim de 
assegurar o intercâmbio de informações 
sobre as questões referidas nos artigos 40.º, 
41.º, 42.º, 55.º, 57.º, 59.º, 60.º, 61.º, 63.º,
69.º e 83.º-A (novo). Devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si.

Or. en

Alteração 77

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 94 relativa às cláusulas 
de trabalho no âmbito de contratos 
públicos.

Or. en

Justificação
A Convenção n.º 94 da OIT deveria constar igualmente da lista de referência relativa às 
convenções internacionais dedicadas a assuntos sociais e ambientais. Tal daria conta dos 
Estados-Membros que ratificaram a Convenção.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Certificação de que o operador 
económico não foi condenado por decisão 
transitada em julgado com fundamento num 
ou mais dos motivos a enunciados no artigo
55.º, n.º 1;

(b) Certificação de que o operador 
económico não foi condenado por decisão 
transitada e julgado ou por decisão judicial 
com força de caso julgado com fundamento 
num ou mais dos motivos enunciados nos
artigos 55.º, n.º 1 ou 55.º, n.º2;
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Or. en

Alteração 79

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Certificação de que o operador 
económico não consta de um registo 
oficial de incumprimento, conforme 
estabelecido no artigo 83.º-A (novo);

Or. en

Alteração 80

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Certificação de que a autoridade 
emissora não tem conhecimento do facto 
de o operador económico se encontrar 
numa das situações listadas no artigo 55, 
n.º3, alíneas c) ou d) ou no artigo 55, n.º3, 
alínea a) (nova).

Or. en

Justificação
A lista no anexo XIII relativa ao conteúdo do Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos deve ser completada e incluir o pagamento de impostos e contribuições para a 
segurança social, o respeito pela proteção social e laboral e pelas condições de trabalho, a 
certificação de que o operador económico não consta de um registo oficial de 
incumprimento, o facto de os subcontratantes deverem respeitar estas mesmas disposições e o 
facto de faltas graves em matéria profissional e deficiências significativas e persistentes 
deverem igualmente ser consideradas.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Anexo XVI – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

Serviços prestados por organizações 
sindicais

Suprimido

Or. en

Justificação

Considerando que as organizações sindicais são entidades autónomas e privadas, onde 
contratos públicos não se aplicam, a sua inclusão no regime de serviços sociais induz em 
erro.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Anexo XVI – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Serviços médicos de urgência

Or. en

Justificação
Os serviços médicos de urgência devem igualmente ser considerados serviços sociais de 
interesse geral, ficando assim ao abrigo de um regime mais leve.


