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 a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részére
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
illetve emberkereskedelem és 
gyermekmunka révén történő 
kizsákmányolásban.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. Az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők öntanúsítást is 
elfogadhatnak annak előzetes 
bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) 
bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor 
megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben 
vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. A szociális és 
foglalkoztatási feltételekkel, munkahelyi 
egészséggel és biztonsággal, a szociális 
biztonsággal és a munkakörülményekkel 
kapcsolatos kritériumokat szintén 
figyelembe kell venni. Az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők öntanúsítást is 
elfogadhatnak annak előzetes 
bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) 
bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor 
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Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben 
vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír 
az uniós vagy nemzeti jogszabályokban, a 
szolgáltatásnyújtás vagy az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó kollektív 
megállapodásokban meghatározott 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi kötelezettségek 
megszegéséről.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Rendszeresen ellenőrizni kell a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, különös figyelmet 
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fordítva a mindenki számára elérhető 
tisztességes munka előmozdítására, és 
egyben törekedve a strukturális 
munkanélküliség leküzdésére. 

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tiszteletben tartja a nemzetközileg 
elismert szociális és munkaügyi normákat 
és/vagy jogszabályokat vagy 
környezetvédelmi jogszabályokat,

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – c b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) tiszteletben tartja a nemzetközileg 
elismert emberi jogokat.

Or. en


