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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Avtal om offentlig upphandling bör 
inte tilldelas ekonomiska aktörer som har 
varit verksamma inom en kriminell 
organisation, som deltagit i 
människohandel eller i utnyttjande av 
barnarbete.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 

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 sociala förhållanden och 
anställningsvillkor, arbetsmiljö, social 
trygghet och arbetsförhållanden ska 
också 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 
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förfarande som avses i artikel 17.3. deklarationer av varors och tjänsters 
ursprung. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.3.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om den känner till någon 
överträdelse av skyldigheter som unionen 
eller medlemsstaterna har fastställt på det 
social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de kollektivavtal 
som gäller på den plats där varan 
produceras eller där tjänsten 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Handelsförhandlingarnas inflytande 
på sociala, miljörelaterade och mänskliga 
rättigheter bör regelbundet utvärderas 
och särskild uppmärksamhet bör fästas 
vid främjandet av anständigt arbete för 
alla samtidigt som man strävar efter att 
bekämpa den strukturella arbetslösheten. 

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Respekt för internationellt erkända 
sociala normer och arbetsnormer 
och/eller lagstiftning eller 
miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led cb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Respekt för internationellt erkända 
mänskliga rättigheter.

Or. en


