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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Viešojo pirkimo sutartys neturėtų 
būti skiriamos ūkio subjektams, kurie 
dalyvavo nusikalstamos organizacijos 
veikloje, dalyvavo prekybos žmonėmis 
veikloje ir naudojosi vaikų darbu.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Jie pripažįsta 
savideklaracijas kaip pirminius įrodymus, 
kad dalyviai negali būti pašalinti pagal 1 
dalį. Perkančioji organizacija gali bet 
kuriame procedūros etape prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją apie
pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Taip pat reikia 
atsižvelgti į kriterijus, susijusius su 
socialinėmis ir įdarbinimo sąlygomis, 
sveikata ir sauga darbo vietoje, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis. Jie pripažįsta 
savideklaracijas kaip pirminius įrodymus, 
kad dalyviai negali būti pašalinti pagal 1 
dalį. Perkančioji organizacija gali bet 
kuriame procedūros etape prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
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procedūrą. paslaugų kilmės deklaravimo formos. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 3 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei jai yra žinoma apie Sąjungos ar 
nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų 
įsipareigojimų socialinės ir darbo teisės ar 
aplinkos apsaugos teisės srityje arba 
kolektyvinių sutarčių, taikomų produkto 
gamybos arba paslaugų teikimo vietoje, 
pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Reikėtų reguliariai vertinti derybų dėl 
prekybos poveikį socialinėms, su aplinka 
susijusioms ir žmogaus teisėms ir skirti 
ypatingą dėmesį deramo darbo visiems 
skatinimui siekiant padėti kovoti su 
struktūriniu nedarbu. 

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) laikydamasi tarptautiniu mastu 
pripažintų socialinių ir darbo normų ir 
(arba) teisės arba aplinkos apsaugos 
teisės,

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) gerbdama tarptautiniu mastu 
pripažintas žmogaus teises.

Or. en


