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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om revision af finansforordningen and 
Kommissionens retningslinjer vedrørende offentlige indkøb for politikrelaterede 
tjenesteydelseskontrakter

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at Kommissionen har erkendt1 behovet for at overveje at foretage 
ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget2 
(finansforordningen) for at forhindre udvælgelsen af tilbudsgivere, der kan befinde sig i 
en interessekonflikt, og for at forbedre gennemførelsesretningslinjerne (Vademecum) 
for så vidt angår anvendelsen af begrebet modstridende erhvervsmæssige interesser;

1. understreger, at Kommissionens Vademecum vedrørende offentlige indkøb ikke er 
blevet offentliggjort, og bemærker, at det derfor ikke har været muligt for Parlamentet at 
føre korrekt tilsyn med Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af EU's 
budgetter;

2. opfordrer Kommissionen til at præcisere begrebet "modstridende erhvervsmæssige 
interesser" og til at udvide sine retningslinjer vedrørende evaluering af offentlige udbud 
til at omfatte aspekter ud over de tjenesteydelser, der leveres af den bydende kontrahent;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at dens gennemførelsesbestemmelser 
om offentlige indkøb ikke giver mulighed for at tildele politikrelaterede 
tjenesteydelseskontrakter til virksomheder, der er under økonomisk kontrol af et 
moderselskab eller en koncern, der har andel i aktiviteter, der ikke er i 
overensstemmelse med EU's miljømæssige, sociale eller grønne pagts mål;

4. anmoder Parlamentets kompetente udvalg om at tage stilling til dette spørgsmål i et 
beslutningsforslag.

1 Svar fra Europa-Kommissionen på Den Europæiske Ombudsmands afgørelse i sag 853/2020/KR.
2 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/140681

