9.5.2011

B7-0284/4

Alteração 4
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
em nome do Grupo S&D
Proposta de resolução
B7-0284/2011
PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE
Igualdade de acesso aos mercados do sector público na UE e em países terceiros e revisão do
quadro jurídico dos contratos públicos, incluindo as concessões
Proposta de resolução
N.º 6
Proposta de resolução

Alteração

6. Vê uma necessidade urgente de a UE
conseguir uma melhor coerência entre a
política comercial externa comum da UE e
as práticas dos Estados-Membros que
aceitam propostas excepcionalmente baixas
de empresas cujos países de origem não
são signatários do ACP, em desvantagem
de empresas de Estados-Membros da UE;

6. Vê uma necessidade urgente de a UE
conseguir uma melhor coerência entre a
política comercial externa comum da UE e
as práticas dos Estados-Membros que
aceitam propostas excepcionalmente baixas
de empresas cujos países de origem não
são signatários do ACP, em desvantagem
de empresas da UE e das normas laborais,
sociais e ambientais existentes nos
Estados-Membros da UE;
Or. en
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Alteração 5
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
em nome do Grupo S&D
Proposta de resolução
B7-0284/2011
PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE
Igualdade de acesso aos mercados do sector público na UE e em países terceiros e revisão do
quadro jurídico dos contratos públicos, incluindo as concessões
Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
A. Solicita assim à Comissão que forneça
dados relativos ao nível de abertura dos
contratos públicos e a garanta a
reciprocidade com outros países
industrializados e as principais economias
emergentes; convida a Comissão a
procurar novas formas de melhorar o
acesso das empresas europeias aos
mercados de adjudicação de contratos
públicos fora da UE, para assegurar
condições de concorrência equitativas
tanto para empresas europeias como
estrangeiras que estejam a concorrer à
adjudicação de contratos públicos;
propõe, em termos mais gerais, que os
futuros acordos comerciais negociados
pela UE incorporem um capítulo sobre
desenvolvimento sustentável com base nos
princípios de RSE, tal como definidos na
actualização de 2010 das Orientações da
OCDE para empresas multinacionais;
Or. en
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Alteração 6
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
em nome do Grupo S&D
Proposta de resolução
B7-0284/2011
PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE
Igualdade de acesso aos mercados do sector público na UE e em países terceiros e revisão do
quadro jurídico dos contratos públicos, incluindo as concessões
Proposta de resolução
Considerando A
Proposta de resolução

Alteração

A. Considerando que um mercado de
contratos públicos que funcione bem é de
importância essencial para promover o
mercado único, estimular a inovação,
promover um elevado nível de protecção
ambiental e climática, bem como a
inclusão social em toda a UE, e para
realizar o mais elevado valor para as
autoridades públicas, cidadãos e
contribuintes,

A. Considerando que um mercado de
contratos públicos que funcione bem é de
importância essencial para promover o
mercado único, estimular a inovação,
dinamizar o emprego, o crescimento e a
competitividade, promover um elevado
nível de protecção ambiental, climática e a
protecção dos direitos sociais em toda a
UE, e para realizar o mais elevado valor
para as autoridades públicas, cidadãos e
contribuintes,
Or. en
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