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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Riigihankelepinguid ei tohiks 
sõlmida ettevõtjaga, kes on osalenud 
kuritegelikus organisatsioonis, 
inimkaubanduses või laste tööjõu 
ärakasutamises.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 
kohta. Nad aktsepteerivad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 kohaselt 
kõrvale jätta. Avaliku sektori hankija võib 
menetluse mis tahes etapis paluda pakkujal 
esitada kõik nõutavad dokumendid või osa 
neist, kui see tundub olevat vajalik 
menetluse nõuetekohaseks läbiviimiseks. 
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega kehtestatakse kaupade ja teenuste 
päritolu käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 
kohta. Arvesse võetakse ka kriteeriume, 
mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimuste, töötervishoiu ja 
tööohutuse, sotsiaalkindlustuse ja 
töötingimustega. Nad aktsepteerivad ise 
koostatud deklaratsioone esialgse tõendina 
selle kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 
kohaselt kõrvale jätta. Avaliku sektori 
hankija võib menetluse mis tahes etapis 
paluda pakkujal esitada kõik nõutavad 
dokumendid või osa neist, kui see tundub 
olevat vajalik menetluse nõuetekohaseks 



PE502.262v01-00 4/5 PA\923837ET.doc

ET

võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele.

läbiviimiseks. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, millega kehtestatakse 
kaupade ja teenuste päritolu käsitlevate 
deklaratsioonide standardvormid. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 17 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui komisjon on teadlik selliste 
kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu või siseriiklike sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse sätetega, toote 
valmistamise või teenuse osutamise 
asukohas kehtivate kollektiivlepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Tuleks korrapäraselt hinnata 
kaubandusläbirääkimiste mõju 
sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja 
inimõigustele, pöörates erilist tähelepanu 
kõigi jaoks inimväärse töö tagamisele ja 
püüdes samas osaleda võitluses 
struktuurse tööpuudusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) rahvusvaheliselt tunnustatud 
sotsiaal- ja tööõiguse normide ja/või 
õigusaktide või keskkonnaõiguse 
järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt c b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) rahvusvaheliselt tunnustatud 
inimõiguste austamine.

Or. en


