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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkisia hankintoja koskevia 
sopimuksia ei saisi antaa taloudellisille 
toimijoille, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai 
ihmiskaupan uhrien tai lapsityövoiman 
hyödyntämiseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Niiden on hyväksyttävä 
omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, 
että tarjouksia ei voida sulkea pois 
1 kohdan nojalla. Hankintaviranomainen 
voi milloin tahansa menettelyn aikana 
pyytää tarjoajaa toimittamaan kaikki 
vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä 
vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn 
asianmukaisen kulun varmistamiseksi. 
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja 

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. On myös otettava 
huomioon perusteet, jotka liittyvät 
sosiaalisiin oloihin ja työehtoihin, 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
sosiaaliturvaan ja työoloihin. Niiden on 
hyväksyttävä omat lausunnot alustavana 
näyttönä siitä, että tarjouksia ei voida 
sulkea pois 1 kohdan nojalla. 
Hankintaviranomainen voi milloin tahansa 
menettelyn aikana pyytää tarjoajaa 
toimittamaan kaikki vaaditut asiakirjat tai 
osan niistä, jos tämä vaikuttaa tarpeelliselta 
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palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

menettelyn asianmukaisen kulun 
varmistamiseksi. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos se on tietoinen unionin tai 
jäsenvaltioiden sosiaali- ja 
työlainsäädännön tai 
ympäristölainsäädännön mukaisten 
velvoitteiden rikkomisista tai tuotteen 
valmistuspaikassa tai palvelun 
tarjoamispaikassa noudatettavien 
työehtosopimusten rikkomisista;

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin, ympäristö- ja ihmisoikeuksiin 
olisi arvioitava säännöllisesti, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä ihmisarvoisen 
työn edistämiseen kaikille siten, että 
samalla pyritään rakenteellisen 
työttömyyden torjuntaan. 
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Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kansainvälisesti tunnustettujen 
sosiaali- ja työnormien ja/tai -säännösten 
ja ympäristölainsäädännön 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – c b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c b) kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien noudattaminen.

Or. en


