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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 20a  

 Vissa enheter ska uteslutas från 

deltagande, inbegripet företag, på grund 

av allvarliga kränkningar av 

internationell humanitär rätt och/eller 

grova kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna 

  

 I enlighet med artikel 136.1 i 

budgetförordningen i får de enheter, 

inbegripet företag, inte delta i Horisont 

Europa, ramprogrammet för forskning 

och innovation, som har gjort sig skyldiga 

till allvarliga fel i yrkesutövningen som 

inneburit allvarliga kränkningar av 

internationell humanitär rätt och/eller 

grova kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna.  

 Detta gäller följande: 

 (a) Enheter, inbegripet företag, som 

baserade på dokumenterade underlag 

genom sin verksamhet bidrar till att en 

stat begår eller upprätthåller 

överträdelser, såsom att hota eller 

använda våld mot en stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende, eller 

med tvång besätta ett ockuperat 
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territorium genom militär ockupation, 

annektering och/eller förflyttning av den 

ockuperade statens civilbefolkning till 

ockuperade områden och genom att neka 

en befolkning rätt till självbestämmande, i 

de fall FN:s säkerhetsråd eller 

Internationella domstolen anser att dessa 

handlingar strider mot Förenta 

nationernas principer och syften, är 

allvarliga kränkningar av folkrättens 

principer och/eller är uppenbara 

kränkningar av internationell humanitär 

rätt. 

 (b) Enheter, inbegripet företag, som 

tillverkar vapen eller utrustning med 

dubbla användningsområden eller 

tillhandahåller tjänster som, enligt 

dokumentation och unionens kännedom, 

används eller sannolikt kommer att 

användas av statliga eller icke-statliga 

parter vid folkmord, brott mot 

mänskligheten, grova brott mot 

Genèvekonventionerna från 1949, 

angrepp mot civila föremål eller skyddade 

civila, eller andra krigsförbrytelser enligt 

definitionen i internationella avtal till 

vilka unionen eller dess medlemsstater är 

anslutna. 

Or. en 

 

 


