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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2012/0060(COD)

29.1.2013

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața 
internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor 
referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele 
achizițiilor publice din țări terțe
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Raportor pentru aviz: Tamás Deutsch



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

RO

PA_Legam



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

RO

AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Contractele publice nu pot fi 
acordate operatorilor economici care au 
fost implicați într-o organizație criminală, 
în exploatarea muncii copiilor sau în 
traficul cu ființe umane.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la valoarea 
acestora. Acestea acceptă declarațiile de 
propria răspundere ca dovadă preliminară 
că ofertele nu pot fi excluse în temeiul 
alineatului (1). O autoritate contractantă 
poate cere unui ofertant, în orice moment 
în timpul procedurii, să depună toate 
documentele necesare sau o parte a 
acestora dacă acest lucru se dovedește 
necesar pentru a se asigura desfășurarea 
corespunzătoare a procedurii. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care să se stabilească formulare standard 
pentru declarațiile privind originea 

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la valoarea 
acestora. Se vor lua în considerare și 
criteriile legate de condițiile sociale și de 
încadrare în muncă, de sănătate și de 
siguranță la locul de muncă, de 
securitatea socială și de condițiile de 
muncă. Acestea acceptă declarațiile de 
propria răspundere ca dovadă preliminară 
că ofertele nu pot fi excluse în temeiul 
alineatului (1). O autoritate contractantă 
poate cere unui ofertant, în orice moment 
în timpul procedurii, să depună toate 
documentele necesare sau o parte a 
acestora dacă acest lucru se dovedește 
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bunurilor și a serviciilor. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 17 alineatul (3).

necesar pentru a se asigura desfășurarea 
corespunzătoare a procedurii. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care să se stabilească formulare standard 
pentru declarațiile privind originea 
bunurilor și a serviciilor. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care are cunoștință de 
încălcarea obligațiilor în domeniul 
legislației sociale și a muncii sau în 
domeniul mediului stabilite de legislația 
Uniunii sau de legislația națională, a 
contractelor colective aplicabile în locul 
în care este fabricat produsul sau în care 
este prestat serviciul.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Impactul negocierilor comerciale 
asupra drepturilor sociale, drepturilor în 
materie de mediu și drepturilor omului ar 
trebui evaluat periodic, acordându-se o 
atenție specială promovării condițiilor 
decente de muncă pentru toți, coroborată 
cu eforturile de combatere a șomajului 
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structural. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) respectarea normelor și/sau legilor în 
domeniul social și al muncii recunoscute 
la nivel internațional și a legislației în 
domeniul mediului;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera c b (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) respectarea drepturilor omului 
recunoscute la nivel internațional.

Or. en


