
PA\923837PT.doc PE502.262v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2012/0060(COD)

29.1.2013

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão do Comércio Internacional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de 
contratos públicos da União Europeia e que estabelece os procedimentos de 
apoio às negociações sobre o acesso de bens e serviços da União Europeia aos 
mercados de contratos públicos dos países terceiros
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Relator de parecer: Tamás Deutsch



PE502.262v01-00 2/5 PA\923837PT.doc

PT

PA_Legam



PA\923837PT.doc 3/5 PE502.262v01-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado 
numa organização criminosa, bem como 
na exploração de tráfico de seres 
humanos e de trabalho infantil.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Devem aceitar as 
declarações sob honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1. 
Uma autoridade adjudicante pode solicitar 
a um proponente, em qualquer altura 
durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta condução 
do processo. A Comissão pode adotar atos 
executórios que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações relativas 

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Devem ser tidos 
igualmente em conta critérios respeitantes 
às condições sociais e de emprego, à 
saúde, à segurança no local de trabalho, à 
segurança social e às condições de 
trabalho. Devem aceitar as declarações sob 
honra como provas preliminares de que as 
propostas não podem ser excluídas ao 
abrigo do n.º 1. Uma autoridade 
adjudicante pode solicitar a um 
proponente, em qualquer altura durante o 
processo, que apresente a totalidade ou 
parte dos documentos exigidos, nos casos 
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à origem de mercadorias e serviços. Os 
atos executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

em que isso se afigure necessário para 
garantir a correta condução do processo. A 
Comissão pode adotar atos executórios que 
estabeleçam formulários normalizados para 
as declarações relativas à origem de 
mercadorias e serviços. Os atos executórios 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
17.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União ou nacional no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental, bem como de 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o produto é produzido ou o serviço é 
prestado.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. O impacto das negociações 
comerciais nos direitos sociais, ambientais 
e humanos deve ser avaliado 
regularmente e deve votar-se especial 
atenção à promoção de um trabalho digno 
para todos, tentando ajudar a combater o 
desemprego estrutural. 
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Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Respeito de normas sociais e 
laborais internacionalmente reconhecidas 
e/ou do direito social e do trabalho ou da 
legislação ambiental,

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5 – alínea c-B (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Respeito dos direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos.

Or. en


