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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Обществените поръчки следва да 
не се възлагат на икономически 
оператори, които са участвали в 
престъпна организация, в 
експлоатация на трафик на хора и 
детски труд.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и възложителите 
изискват от оферентите да представят 
информация за произхода и стойността 
на стоките и/или услугите, предложени 
в офертата. Те приемат 
собственоръчните декларации като 
предварително доказателство, че 
офертите не може да бъдат отстранени 
съгласно параграф 1. Възлагащият орган 
може по всяко време на процедурата да 
поиска от даден оферент да представи 
цялата необходима документация или 
част от нея, когато това изглежда
необходимо за осигуряване на 

Възлагащите органи и възложителите 
изискват от оферентите да представят 
информация за произхода и стойността 
на стоките и/или услугите, предложени 
в офертата. Критериите, свързани със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
на работното място, социалната 
сигурност и условията на труд също 
се вземат предвид. Те приемат 
собственоръчните декларации като 
предварително доказателство, че 
офертите не може да бъдат отстранени 
съгласно параграф 1. Възлагащият орган 
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правилното протичане на процедурата. 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, с които да установява 
стандартните формуляри за 
декларациите за произхода на стоките и 
услугите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

може по всяко време на процедурата да 
поиска от даден оферент да представи 
цялата необходима документация или 
част от нея, когато това изглежда 
необходимо за осигуряване на 
правилното протичане на процедурата.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, с които да установява 
стандартните формуляри за 
декларациите за произхода на стоките и 
услугите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 17, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) когато е запознат с нарушаване 
на задължения в областта на 
социалното и трудовото право или 
правото в областта на околната 
среда, установени от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство, 
нарушения на колективни трудови 
договори, приложими на мястото, 
където продуктът е произведен или 
услугата е предоставена.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Въздействието на търговските 
преговори върху социалните права, 
правата в областта на околната 
среда и правата на човека следва 
редовно да се оценява и да се обръща 
особено внимание на насърчаването 
на достойния труд за всички в 
стремеж да се подпомогне борбата 
срещу структурната безработица. 

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) Спазване на международно 
признатите социални и трудови 
норми и/или право или право в 
областта на околната среда,

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква в б) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вб) Спазване на международно 
признатите права на човека

Or. en
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