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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 20a 

 Udelukkelse fra deltagelse af visse 

enheder, herunder erhvervsvirksomheder, 

som følge af alvorlige krænkelser af den 

humanitære folkeret og/eller grove 

krænkelser af menneskerettighederne 

  

 I overensstemmelse med 

finansforordningens artikel 136, stk. 1, 

litra c), er enheder, herunder 

erhvervsvirksomheder, udelukket fra at 

deltage i Horisont Europa – 

rammeprogrammet for forskning og 

innovation, hvis de har begået alvorlige 

forsømmelser i forbindelse med udøvelsen 

af erhvervet, såsom alvorlige krænkelser 

af den humanitære folkeret og/eller grove 

krænkelser af menneskerettighederne.  

 Dette gælder for: 

 a) enheder, herunder 

erhvervsvirksomheder, der baseret på 

dokumenteret bevismateriale bidrager 

med deres aktiviteter til at begå eller 

opretholde ulovlige handlinger fra en 

stats side, såsom trusler om eller brug af 

magt mod enhver stats territoriale 

integritet eller politiske uafhængighed 
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eller tvungen erhvervelse af et område 

gennem militær besættelse, annektering 

og/eller overførsel af besættelsesmagtens 

civile befolkning til besatte områder og 

nægtelse af retten til selvbestemmelse for 

folk, hvor sådanne handlinger er blevet 

karakteriseret af FN's Sikkerhedsråd eller 

af Den Internationale Domstol som 

værende i strid med principperne og 

formålene med De Forenede Nationers 

pagt, alvorlige krænkelser af ufravigelige 

folkeretlige regler og/eller åbenlyse 

krænkelser af den humanitære folkeret 

 b) enheder, herunder 

erhvervsvirksomheder, der fremstiller 

våben eller udstyr med dobbelt anvendelse 

eller leverer tjenester, der i henhold til 

dokumenteret bevismateriale og Unionens 

viden anvendes eller kan forventes at blive 

anvendt af statslige eller ikkestatslige 

parter til at begå folkedrab, forbrydelser 

mod menneskeheden, alvorlige 

krænkelser af Genevekonventionen af 

1949, angreb mod civile mål eller 

beskyttede civile eller andre 

krigsforbrydelser som defineret i 

internationale aftaler, som Unionen eller 

dens medlemsstater er part i. 

Or. en 

 

 


