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PROJEKT OPINII
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku 
wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur 
wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do 
rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy należeli 
do organizacji przestępczej, byli uwikłani 
w handel ludźmi lub wykorzystywali pracę 
dzieci.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 
lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Akceptują one oświadczenia 
własne jako wstępny dowód na to, iż oferty 
nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 
1. W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić 
oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 
lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Należy też uwzględnić 
kryteria odnoszące się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia, 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
zabezpieczenia społecznego i warunków 
pracy. Akceptują one oświadczenia własne 
jako wstępny dowód na to, iż oferty nie 
mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 1. 
W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić 
oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
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pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli wie o jakimkolwiek naruszeniu 
zobowiązań w dziedzinie prawa socjalnego 
i prawa pracy lub prawa ochrony 
środowiska ustanowionych na mocy 
prawodawstwa unijnego lub krajowego, 
naruszeń układów zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, gdzie 
produkowany jest produkt lub świadczona 
jest usługa.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Należy regularnie oceniać wpływ 
negocjacji handlowych na prawa 
społeczne, środowiskowe i prawa 
człowieka, przy czym szczególną uwagę 
należy zwrócić na propagowanie godnej 
pracy dla wszystkich przy jednoczesnym 



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

PL

dążeniu do zapobiegania bezrobociu 
strukturalnemu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) przestrzeganie uznanych 
międzynarodowo norm lub przepisów 
socjalnych i w dziedzinie pracy lub prawa 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) poszanowanie uznanych 
międzynarodowo praw człowieka.

Or. en


