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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
erhvervsdrivende, der har deltaget i en 
kriminel organisation eller udnyttelse af 
menneskehandel og børnearbejde.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder/ordregivere 
skal kræve, at tilbudsgiverne forelægger 
oplysninger om oprindelsen af de varer 
og/eller tjenesteydelser, der er indeholdt i 
tilbuddet, og deres værdi. De skal 
acceptere tilbudsgivernes egne erklæringer 
som foreløbigt bevis for, at tilbuddene ikke 
kan udelukkes i henhold til stk. 1. En 
ordregivende myndighed kan når som helst 
i løbet af proceduren anmode en 
tilbudsgiver om at fremlægge hele eller en 
del af den krævede dokumentation, hvis 
dette anses for nødvendigt for at sikre, at 
proceduren gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til erklæringer 

Ordregivende myndigheder/ordregivere 
skal kræve, at tilbudsgiverne forelægger 
oplysninger om oprindelsen af de varer 
og/eller tjenesteydelser, der er indeholdt i
tilbuddet, og deres værdi. Kriterier 
vedrørende sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår tages også i 
betragtning. De skal acceptere 
tilbudsgivernes egne erklæringer som 
foreløbigt bevis for, at tilbuddene ikke kan 
udelukkes i henhold til stk. 1. En 
ordregivende myndighed kan når som helst 
i løbet af proceduren anmode en 
tilbudsgiver om at fremlægge hele eller en 
del af den krævede dokumentation, hvis 
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vedrørende varers og tjenesteydelsers 
oprindelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 17, stk. 3.

dette anses for nødvendigt for at sikre, at 
proceduren gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til erklæringer 
vedrørende varers og tjenesteydelsers 
oprindelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 17, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) hvis den er bekendt med en 
overtrædelse af en forpligtelse på det 
socialretlige, arbejdsretlige eller 
miljøretlige område, der er fastlagt i EU-
retten eller den nationale lovgivning, eller 
af overenskomster, der finder anvendelse 
på det sted, hvor produktet fremstilles 
eller tjenesteydelsen leveres.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Handelsforhandlingernes indvirkning 
på de sociale rettigheder, de miljømæssige 
rettigheder og menneskerettighederne bør 
evalueres regelmæssigt, idet man bør 
være særligt opmærksom på at fremme 
ordentligt arbejde for alle og bidrage til at 
bekæmpe strukturel arbejdsløshed. 
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) overholdelse af internationalt 
anerkendte standarder og/eller 
bestemmelser på det socialretlige, 
arbejdsretlige eller miljøretlige område

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 – litra c b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) overholdelse af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder.

Or. en


