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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι δημόσιες συμβάσεις δεν πρέπει να 
ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς που
έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική 
οργάνωση, σε εκμετάλλευση εμπορίας 
ανθρώπων ή σε παιδική εργασία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους. Αποδέχονται ωστόσο και 
δηλώσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόμενοι ως προκαταρκτικά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προσφορές δεν 
μπορούν να αποκλειστούν δυνάμει της 
παραγράφου 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητήσει από κάποιον προσφέροντα, ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια 
από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της 

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν από τους προσφέροντες να 
παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που 
περιέχονται στην προσφορά, καθώς και 
την αξία τους. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια που 
αφορούν τις κοινωνικές συνθήκες και τις 
συνθήκες απασχόλησης, υγείας και 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές 
συνθήκες. Αποδέχονται ωστόσο και 
δηλώσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόμενοι ως προκαταρκτικά 
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προσφορές δεν 
μπορούν να αποκλειστούν δυνάμει της 
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ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη δημιουργία τυποποιημένων 
εντύπων για δηλώσεις σχετικά με την 
καταγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών. 
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
3.

παραγράφου 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητήσει από κάποιον προσφέροντα, ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια 
από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη δημιουργία τυποποιημένων 
εντύπων για δηλώσεις σχετικά με την 
καταγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών. 
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) έχει περιέλθει σε γνώση του
οιαδήποτε παραβίαση υποχρεώσεων στον 
τομέα του κοινωνικού, εργατικού ή 
περιβαλλοντικού δικαίου που έχει 
θεσπιστεί σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, 
των συλλογικών συμβάσεων που 
εφαρμόζονται στον τόπο παραγωγής του 
προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο αντίκτυπος των εμπορικών
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διαπραγματεύσεων στα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και ανθρώπινα 
δικαιώματα πρέπει να αξιολογείται 
τακτικά και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδίδεται στην προώθηση αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της 
διαρθρωτικής ανεργίας.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) σεβασμός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων κοινωνικών και 
εργατικών προτύπων και/ή της 
νομοθεσίας ή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας,

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) σεβασμός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en


