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Ändringsförslag 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionen föreskrivs det att unionen ska 
utforma och föra en gemensam politik och 
vidta åtgärder samt verka för att säkerställa 
en hög grad av samarbete inom alla 
områden för internationella förbindelser, 
för att bland annat främja integreringen av 
alla länder i världsekonomin, även genom 
gradvis avskaffande av restriktioner för 
internationell handel.

(1) I artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionen föreskrivs det att unionen ska 
utforma och föra en gemensam politik och 
vidta åtgärder samt verka för att säkerställa 
en hög grad av samarbete inom alla 
områden för internationella förbindelser, 
för att bland annat främja integreringen av 
alla länder i världsekonomin, även genom 
gradvis avskaffande av restriktioner för 
internationell handel. I enlighet med 
samma artikel bör unionen främja 
demokrati, rättsstaten, de mänskliga 
rättigheternas och grundläggande 
friheternas universalitet och odelbarhet, 
respekt för människors värde, jämlikhet 
och solidaritet samt respekt för 
principerna i Förenta nationernas stadga 
och i folkrätten. Samarbetet inom 
området för internationella förbindelser 
bör främja en hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling i 
utvecklingsländerna med det primära 
syftet att utrota fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 8
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Europeiska unionens handelspolitik 
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bör verka för minskad fattigdom i hela 
världen, genom att främja bättre 
arbetsförhållanden, skydd för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och 
grundläggande rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 9
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Arbetstagare från tredjeländer som 
omfattas av denna förordning bör 
garanteras skydd av sina rättigheter i 
Europeiska unionen. Samma sak bör 
gälla för EU:s arbetstagare som 
tillhandahåller tjänster i tredjeländer. 
Bland annat bör följande bestämmelser 
efterlevas: ILO:s konventioner, 
kollektivavtal, bestämmelser om 
likabehandling, om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och om fackliga rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) EU bör inte utöva påtryckningar på 
tredjeländer i syfte att få dem att 
privatisera offentliga tjänster. Offentliga 
myndigheter på alla nivåer bör ha rätt att 
avgöra huruvida, på vilket sätt och i 
vilken omfattning de önskar 
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tillhandahålla offentliga tjänster själva.

Or. en

Ändringsförslag 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation, i utnyttjande av 
människohandel eller barnarbete och som 
inte uppfyller skyldigheter som har 
fastställts i unionens lagstiftning på det 
social-, arbets- och miljörättsliga området 
eller i internationella social-, arbets- och 
miljörättsliga bestämmelser, i enlighet 
med direktiv [2004/18/EC].

Or. en

Ändringsförslag 12
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) En sådan uteslutning på grund av 
tredjeländers införande av mål för hållbar 
utveckling bör inte förekomma vid deras 
upphandling. Dessa mål bör främjas.

Or. de

Ändringsförslag 13
Frédéric Daerden
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För avtalsvärden på minst 5 000 000 
euro bör kommissionen godkänna den 
planerade uteslutningen, om det finns ett 
uttryckligt EU-förbehåll mot 
marknadstillträde för de varor och/eller 
tjänster som föreslås uteslutas i det 
internationella avtalet om marknadstillträde 
vid offentlig upphandling mellan unionen 
och det land där varorna och/eller 
tjänsterna har sitt ursprung. Saknas ett 
sådant avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda tredjelandet 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
som gör att det inte föreligger en 
väsentligen ömsesidigt öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet i fråga. 
Väsentlig ömsesidighet bör anses saknas, 
om restriktiva upphandlingsåtgärder gör att 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
EU utsätts för allvarlig och återkommande 
diskriminering.

(15) För avtalsvärden på minst 
5 000 000 euro bör kommissionen 
godkänna den planerade uteslutningen, om 
det finns ett uttryckligt EU-förbehåll mot 
marknadstillträde för de varor och/eller 
tjänster som föreslås uteslutas i det 
internationella avtalet om marknadstillträde 
vid offentlig upphandling mellan unionen 
och det land där varorna och/eller 
tjänsterna har sitt ursprung. Saknas ett 
sådant avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda tredjelandet 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
som gör att det inte föreligger en 
väsentligen ömsesidigt öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet i fråga. 
Väsentlig ömsesidighet bör anses saknas, 
om restriktiva upphandlingsåtgärder gör att 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
EU utsätts för allvarlig och återkommande 
diskriminering eller om ytterst viktiga 
ekonomiska intressen i EU står på spel, 
exempelvis inom näringslivet.
Kommissionen bör likaledes överväga att 
begränsa marknadstillträdet för de 
berörda varorna och/eller tjänsterna om 
det förekommer omfattande överträdelser 
på området för fackliga rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s 
konvention nr 94, på området för arbets-, 
social- och miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För avtalsvärden på minst 5 000 000 
euro bör kommissionen godkänna den 
planerade uteslutningen, om det finns ett 
uttryckligt EU-förbehåll mot
marknadstillträde för de varor och/eller 
tjänster som föreslås uteslutas i det 
internationella avtalet om marknadstillträde 
vid offentlig upphandling mellan unionen 
och det land där varorna och/eller 
tjänsterna har sitt ursprung. Saknas ett 
sådant avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda tredjelandet 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
som gör att det inte föreligger en 
väsentligen ömsesidigt öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet i fråga. 
Väsentlig ömsesidighet bör anses saknas, 
om restriktiva upphandlingsåtgärder gör att 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
EU utsätts för allvarlig och återkommande 
diskriminering.

(15) För avtalsvärden på minst 
5 000 000 euro bör kommissionen 
godkänna den planerade uteslutningen, om 
det finns ett uttryckligt EU-förbehåll mot 
marknadstillträde för de varor och/eller 
tjänster som föreslås uteslutas i det 
internationella avtalet om marknadstillträde 
vid offentlig upphandling mellan unionen 
och det land där varorna och/eller 
tjänsterna har sitt ursprung. Saknas ett 
sådant avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda tredjelandet 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
som gör att det inte föreligger en 
väsentligen ömsesidigt öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet i fråga. 
Väsentlig ömsesidighet bör anses saknas, 
om restriktiva upphandlingsåtgärder gör att 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
EU utsätts för allvarlig och återkommande 
diskriminering. Kommissionen bör 
likaledes överväga att begränsa 
marknadstillträdet för de berörda varorna 
och/eller tjänsterna om det förekommer 
allvarliga och upprepade överträdelser på 
området för arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning i det berörda landet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) När kommissionen bedömer huruvida 
väsentlig ömsesidighet saknas, bör den 
undersöka i vilken mån det berörda landets 
lagstiftning om offentlig upphandling 
säkerställer öppenhet enligt internationella 
standarder inom offentlig upphandling och 
utesluter all diskriminering av varor, 
tjänster och ekonomiska aktörer från 
unionen. Den ska också undersöka i vilken 
mån offentliga myndigheter och/eller
enskilda upphandlande enheter tillämpar 
eller inför diskriminering av varor, tjänster 
och ekonomiska aktörer från unionen.

(16) När kommissionen bedömer huruvida 
väsentlig ömsesidighet saknas, bör den 
undersöka i vilken mån det berörda landets 
lagstiftning om offentlig upphandling 
säkerställer öppenhet enligt internationella 
standarder inom offentlig upphandling och 
utesluter all diskriminering av varor, 
tjänster och ekonomiska aktörer från 
unionen. Den ska också undersöka i vilken 
mån offentliga myndigheter och/eller 
enskilda upphandlande enheter tillämpar 
eller inför diskriminering av varor, tjänster 
och ekonomiska aktörer från unionen eller 
sätter EU:s ekonomiska intressen, 
exempelvis inom näringslivet, på spel.

Or. en

Ändringsförslag 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Efterlevnad av arbets-, social- och 
miljölagstiftning som gäller på 
arbetsplatsen i ett tredjeland, inbegripet 
efterlevnad av grundläggande 
internationella avtal, såsom ILO:s 
konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
offentlig upphandling, bör inte anses vara 
diskriminerande behandling.

Or. en

Ändringsförslag 17
Birgit Sippel
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Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Åtgärder som begränsar 
tredjeländers marknadstillträde bör inte 
få oproportionerligt negativa följder för 
den sociala situationen och situationen på 
arbetsmarknaden i det berörda landet, 
särskilt när det gäller utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De upphandlande myndigheter/enheter 
har nämligen allt större svårigheter att 
bedöma anbudsgivares förklaringar, i 
samband med anbud om varor och tjänster 
med ursprung utanför Europeiska unionen 
där värdet av de varor och tjänster som inte 
omfattas överstiger 50 % av varornas eller 
tjänsternas totala värde. Den upphandlande 
myndighet/enhet som planerar att acceptera 
ett onormalt lågt anbud bör skriftligen 
informera övriga anbudsgivare om detta 
liksom om skälen för det onormalt låga 
priset eller de onormalt låga kostnaderna, 
utöver bestämmelserna i artikel 69 i 
direktivet om offentlig upphandling och 
artikel 79 i direktivet om upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster. På detta sätt kan 
anbudsgivarna bidra till en korrektare 
bedömning av om den utvalda 
anbudsgivaren till fullo kommer att kunna 
fullfölja avtalet på de i anbudshandlingarna 
angivna villkoren. Därför skulle denna 
ytterligare information åstadkomma mer 

(19) De upphandlande myndigheter/enheter 
har nämligen allt större svårigheter att 
bedöma anbudsgivares förklaringar, i 
samband med anbud om varor och tjänster 
med ursprung utanför Europeiska unionen 
där värdet av de varor och tjänster som inte 
omfattas överstiger 50 % av varornas eller 
tjänsternas totala värde. Den upphandlande 
myndighet/enhet som planerar att acceptera 
ett onormalt lågt anbud bör skriftligen 
informera övriga anbudsgivare om detta 
liksom om skälen för det onormalt låga 
priset eller de onormalt låga kostnaderna, 
utöver bestämmelserna i artikel 69 i 
direktivet om offentlig upphandling och 
artikel 79 i direktivet om upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt efterlevnaden av internationell 
arbets-, social- och miljölagstiftning, 
inbegripet grundläggande internationella 
konventioner, såsom ILO:s 
konvention nr 94. På detta sätt kan 
anbudsgivarna bidra till en korrektare 
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lika villkor på EU:s marknad för offentlig 
upphandling.

bedömning av om den utvalda 
anbudsgivaren till fullo kommer att kunna 
fullfölja avtalet på de i anbudshandlingarna 
angivna villkoren. Därför skulle denna 
ytterligare information åstadkomma mer 
lika villkor på EU:s marknad för offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 19
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Om kommissionen på grundval av 
tillgängliga uppgifter har anledning att tro 
att ett tredjeland har infört eller tillämpar 
restriktivt upphandlingsbruk, bör den 
kunna inleda en utredning. Om restriktivt 
upphandlingsbruk konstateras i ett 
tredjeland, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster att delta i offentlig 
upphandling i det landet.

(21) Om kommissionen på grundval av 
tillgängliga uppgifter har anledning att tro 
att ett tredjeland har infört eller tillämpar 
restriktivt upphandlingsbruk eller fortsätter 
med överträdelser på området för 
arbetstagarnas rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention 
nr 94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning, bör den kunna inleda en 
utredning. Om restriktivt upphandlingsbruk
eller någon av de ovan nämnda 
överträdelserna konstateras i ett tredjeland, 
bör kommissionen bjuda in det berörda 
landet till samråd för att förbättra
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster att delta i offentlig 
upphandling i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 20
Birgit Sippel



AM\933929SV.doc 11/22 PE510.504v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Sådana åtgärder kan bestå i att vissa 
varor och tjänster från det berörda 
tredjelandet utesluts vid offentlig 
upphandling i Europeiska unionen, eller att 
anbud med varor eller tjänster med 
ursprung i det landet blir föremål för ett 
obligatoriskt prispåslag. För att undvika att 
dessa åtgärder kringgås kan det också vara 
nödvändigt att utesluta vissa 
utlandskontrollerade eller utlandsägda 
juridiska personer som är etablerade i 
Europeiska unionen, men som inte idkar 
faktisk affärsverksamhet i sådan 
utsträckning att den har en direkt och 
verklig koppling till den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Lämpliga 
åtgärder bör stå i proportion till det 
restriktiva upphandlingsbruk som de är 
riktade mot.

(23) Sådana åtgärder kan bestå i att vissa 
varor och tjänster från det berörda 
tredjelandet utesluts vid offentlig 
upphandling i Europeiska unionen, eller att 
anbud med varor eller tjänster med 
ursprung i det landet blir föremål för ett 
obligatoriskt prispåslag. För att undvika att 
dessa åtgärder kringgås kan det också vara 
nödvändigt att utesluta vissa 
utlandskontrollerade eller utlandsägda 
juridiska personer som är etablerade i 
Europeiska unionen, men som inte idkar 
faktisk affärsverksamhet i sådan 
utsträckning att den har en direkt och 
verklig koppling till den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Lämpliga 
åtgärder bör stå i proportion till det 
restriktiva upphandlingsbruk som de är 
riktade mot. De bör särskilt beakta 
eventuella negativa följder för den sociala 
situationen, situationen på 
arbetsmarknaden och miljösituationen i 
det berörda landet, särskilt när det gäller 
utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är av yttersta vikt att 
upphandlande myndigheter/enheter har 
tillgång till ett brett urval av högkvalitativa 
produkter, så att de kan tillgodose sina 
inköpsbehov till konkurrenskraftiga priser. 
Upphandlande myndigheter/enheter bör 

(24) Det är av yttersta vikt att 
upphandlande myndigheter/enheter har 
tillgång till ett brett urval av högkvalitativa 
produkter, så att de kan tillgodose sina 
inköpsbehov till konkurrenskraftiga priser. 
Upphandlande myndigheter/enheter bör 
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därför ha möjlighet att åsidosätta åtgärder 
som begränsar tillgången till varor eller 
tjänster som inte omfattas, om det inte 
finns tillgång till varor eller tjänster från 
unionen och/eller varor eller tjänster som 
omfattas och som uppfyller den 
upphandlande myndighetens/enhetens 
krav, när det gäller att trygga väsentliga 
offentliga behov, exempelvis på området 
hälsa och allmän säkerhet. Detsamma 
gäller, om tillämpningen av åtgärden leder 
till en oproportionerlig ökning av priset 
eller kostnaderna för kontraktet.

därför ha möjlighet att åsidosätta åtgärder 
som begränsar tillgången till varor eller 
tjänster som inte omfattas, om det inte 
finns tillgång till varor eller tjänster från 
unionen och/eller varor eller tjänster som 
omfattas och som uppfyller den 
upphandlande myndighetens/enhetens 
krav, när det gäller att trygga väsentliga 
offentliga behov, exempelvis på området 
hälsa och allmän säkerhet, inbegripet 
sociala och miljömässiga 
hållbarhetsegenskaper. Detsamma gäller, 
om tillämpningen av åtgärden leder till en 
oproportionerlig ökning av priset eller 
kostnaderna för kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 22
Birgit Sippel, Françoise Castex

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte påverka 
nationella, regionala och lokala 
myndigheters stora handlingsutrymme 
när det gäller att tillhandahålla, beställa 
och organisera tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, i enlighet med 
protokoll nr 26. Detta ska även gälla för 
Europeiska unionens politik gentemot 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 23
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för hållbar utveckling samt 
miljöpolitiska och sociala kriterier till stöd 
för arbetsförhållandena, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och 
likabehandling, bör också beaktas vid 
tilldelning av ett offentligt kontrakt. 
Sådana kriterier bör främjas och får 
under inga omständigheter ligga till 
grund för en uteslutning.

Or. de

Ändringsförslag 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten/enheten 
ska begära att anbudsgivarna upplyser om 
var anbudets varor och/eller tjänster har sitt 
ursprung och om dessas värde. De ska 
godta egna deklarationer som preliminära 
belägg för att anbud inte kan uteslutas 
enligt punkt 1. En upphandlande 
myndighet kan när som helst under 
förfarandet anmoda en anbudsgivare att 
lämna in samtliga eller delar av de 
handlingar som krävs, när detta förefaller 
nödvändigt för att se till att förfarandet 
genomförs på ett korrekt sätt. 
Kommissionen får anta genomförandeakter 
som fastställer standardformulären för 
deklarationer av varors och tjänsters 
ursprung. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.3.

Den upphandlande myndigheten/enheten 
ska begära att anbudsgivarna upplyser om 
var anbudets varor och/eller tjänster har sitt 
ursprung och om dessas värde. Kriterier 
för arbetstagarnas grundläggande 
rättigheter och internationell rätt, 
inbegripet grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning ska likaså beaktas. De 
ska godta egna deklarationer som 
preliminära belägg för att anbud inte kan 
uteslutas enligt punkt 1. En upphandlande 
myndighet kan när som helst under 
förfarandet anmoda en anbudsgivare att 
lämna in samtliga eller delar av de 
handlingar som krävs, när detta förefaller 
nödvändigt för att se till att förfarandet 
genomförs på ett korrekt sätt. 
Kommissionen får anta genomförandeakter 
som fastställer standardformulären för 
deklarationer av varors och tjänsters 
ursprung. Dessa genomförandeakter ska 
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antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.3.

Or. en

Ändringsförslag 25
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) De huvudsakliga skälen för 
uteslutning av varor och/eller tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 26
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om ett avtal enligt punkt a saknas och 
det berörda tredjelandet tillämpar 
restriktiva upphandlingsåtgärder som gör 
att det inte föreligger en väsentligen 
ömsesidigt öppen marknad mellan unionen 
och tredjelandet i fråga.

(b) Om ett avtal enligt punkt a saknas och 
det berörda tredjelandet tillämpar 
restriktiva upphandlingsåtgärder som gör 
att det inte föreligger en väsentligen 
ömsesidigt öppen marknad mellan unionen 
och tredjelandet i fråga, särskilt om dessa 
restriktiva åtgärder är till skada för 
EU:s ekonomiska intressen, exempelvis 
dess näringsliv.

Or. en

Ändringsförslag 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om det finns belägg för allvarliga 
och upprepade överträdelser på området 
för arbetstagarnas grundläggande 
rättigheter och internationell rätt, 
inbegripet grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention 
nr 94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning för vissa varor och/eller 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 28
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tilldelning av ett offentligt kontrakt 
ska miljöpolitiska såväl som 
socialpolitiska aspekter beaktas. 
Urvalskriterier, särskilt 
minimibestämmelser för skydd av hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
arbetsförhållandena, bra arbete och 
efterlevnad av kollektivavtal, bör främjas.
Urvalskriteriet ska inte vara det billigaste 
priset utan det hållbaraste anbudet, och 
tjänsternas kvalitet ska säkerställas.

Or. de

Ändringsförslag 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Efterlevnad av arbets-, social- och 
miljölagstiftning som gäller på 
arbetsplatsen i det berörda tredjelandet, 
inbegripet efterlevnad av grundläggande 
internationella avtal, såsom ILO:s 
konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
offentlig upphandling, ska inte anses vara 
en restriktiv upphandlingsåtgärd som 
leder till allvarlig och återkommande 
diskriminering av ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. När kommissionen bedömer huruvida 
det finns belägg för allvarliga och 
upprepade överträdelser på området för 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter 
och internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s 
konvention nr 94, på området för arbets-, 
social- och miljölagstiftning, ska den 
undersöka följande:
(a) I vilken mån lagstiftning och bruk i 
det berörda landet säkerställer efterlevnad 
på området för arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning.
(b) I vilken mån offentliga myndigheter 
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och/eller enskilda upphandlande enheter 
tillämpar eller inför social dumpning av 
de berörda varorna och tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Om den upphandlande 
myndigheten/enheten, efter att ha granskat 
anbudsgivarens förklaringar, planerar att 
enligt artikel 69 i direktivet om offentlig 
upphandling eller enligt artikel 79 i 
direktivet om upphandling av enheter som 
bedriver verksamhet på områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster, godta 
ett onormalt lågt anbud rörande varor 
och/eller tjänster med ursprung utanför 
unionen, där värdet av de varor eller 
tjänster som inte omfattas överstiger 50 % 
av det totala värdet av de varor eller 
tjänster som ingår i anbudet, ska de 
skriftligen underrätta de övriga 
anbudsgivarna om detta, inklusive skälen 
till de onormalt låga priserna eller 
kostnaderna.

Om den upphandlande 
myndigheten/enheten, efter att ha granskat 
anbudsgivarens förklaringar, planerar att 
enligt artikel 69 i direktivet om offentlig 
upphandling eller enligt artikel 79 i 
direktivet om upphandling av enheter som 
bedriver verksamhet på områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster, godta 
ett onormalt lågt anbud rörande varor 
och/eller tjänster med ursprung utanför 
unionen, där värdet av de varor eller 
tjänster som inte omfattas överstiger 50 % 
av det totala värdet av de varor eller 
tjänster som ingår i anbudet, ska de 
skriftligen underrätta de övriga 
anbudsgivarna om detta, inklusive skälen 
till de onormalt låga priserna eller 
kostnaderna, och särskilt hänvisa till 
efterlevnaden av arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning, särskilt för att undvika 
all slags social, miljömässig eller 
skattemässig dumpning.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Också vid onormalt låga anbud ska 
särskilt bestämmelserna om skydd av 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
arbetsförhållandena och kollektivavtalen 
efterlevas.

Or. de

Ändringsförslag 33
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska inte bestraffa 
tredjeländer som inför mål för hållbar 
utveckling i sina tilldelningskriterier utan 
tvärtom främja dessa åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 34
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en utredning visar att ett tredjeland 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
och kommissionen anser det ligga i EU:s 
intresse, ska den uppmana tredjelandet till 
samråd för att se till att unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster kan 
delta i anbudsförfaranden för tilldelning av 

1. Om en utredning visar att ett tredjeland 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
eller att det förekommer överträdelser av 
efterlevnaden av arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 



AM\933929SV.doc 19/22 PE510.504v01-00

SV

offentliga kontrakt i det landet på villkor 
som inte är mindre förmånliga än de som 
gäller för det landets egna ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster samt för att 
säkerställa att principerna om öppenhet och 
lika behandling tillämpas.

konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning, och kommissionen anser 
det ligga i EU:s intresse, ska den uppmana 
tredjelandet till samråd för att se till att 
unionens ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster kan delta i anbudsförfaranden för 
tilldelning av offentliga kontrakt i det 
landet på villkor som inte är mindre 
förmånliga än de som gäller för det landets 
egna ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster samt för att säkerställa att 
principerna om öppenhet och lika 
behandling tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 35
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen får också avsluta 
samrådet, om det berörda landet efterlever 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter 
och internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 36
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att tillfälligt 
begränsa tillträdet för varor och tjänster 
som inte omfattas och med ursprung i ett 
tredjeland, om det vid en utredning enligt 
artikel 8 – och efter förfarandet enligt 
artikel 9 – framkommer att restriktiva 
upphandlingsåtgärder som tredjelandet 
infört eller tillämpar medför avsaknad av 
en väsentligen ömsesidig öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet enligt 
artikel 6. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.2.

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att tillfälligt 
begränsa tillträdet för varor och tjänster 
som inte omfattas och med ursprung i ett 
tredjeland, om det vid en utredning enligt 
artikel 8 – och efter förfarandet enligt 
artikel 9 – framkommer att restriktiva 
upphandlingsåtgärder som tredjelandet 
infört eller tillämpar medför avsaknad av 
en väsentligen ömsesidig öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet eller att 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter 
och internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning inte efterlevs, enligt 
artikel 6. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.2.

Or. en

Ändringsförslag 37
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uteslutning av anbud vars totala värde 
till mer än 50 % består av varor och 
tjänster som inte omfattas och med 
ursprung i det land som inför eller 
tillämpar restriktivt upphandlingsbruk, 
och/eller

(a) Uteslutning av anbud vars totala värde 
till mer än 50 % består av varor och 
tjänster som inte omfattas och med 
ursprung i det land som inför eller 
tillämpar restriktivt upphandlingsbruk 
och/eller som berörs av att arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter och 
internationell rätt, inbegripet 
grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning inte efterlevs, och/eller
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Or. en

Ändringsförslag 38
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett obligatoriskt prispåslag för den del 
av anbudet som består av varor och tjänster 
som inte omfattas och med ursprung i det
land som inför eller tillämpar restriktivt 
upphandlingsbruk.

(b) ett obligatoriskt prispåslag för den del 
av anbudet som består av varor och tjänster 
som inte omfattas och med ursprung i det 
land som inför eller tillämpar restriktivt 
upphandlingsbruk och/eller som berörs av 
att arbetstagarnas grundläggande 
rättigheter och internationell rätt, 
inbegripet grundläggande internationella 
konventioner, också ILO:s konvention nr 
94, på området för arbets-, social- och 
miljölagstiftning inte efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Åtgärder som begränsar tredjeländers 
marknadstillträde ska vara 
proportionerliga och inte få 
oproportionerligt negativa följder för det 
berörda landet, särskilt när det gäller 
utvecklingsländer, utan i stället främja 
den lokala sociala situationen och 
situationen på arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den upphandlande 
myndighetens/enhetens krav inte 
tillgodoses av några varor eller tjänster från 
unionen och/eller varor eller tjänster som 
omfattas, eller

(a) den upphandlande 
myndighetens/enhetens krav inte 
tillgodoses av några varor eller tjänster från 
unionen och/eller varor eller tjänster som 
omfattas, inbegripet kriterier för 
miljömässig och social hållbarhet, eller

Or. en


