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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige 

standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar 

(2015/2038(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 2, 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union, 

– der henviser til artikel 153, 191, 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 12, 21, 28, 29, 31 og 32 i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handel for alle – En mere 

ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497)1, 

– der henviser til konklusionerne fra WTO’s 10. ministerkonference2, 

– der henviser til Parisaftalen (30.11.2015 – 11.12.2015)3, 

– der henviser til EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 

(2014)4, 

– der henviser til EU-handlingsplanen om menneskerettigheder og demokrati (2015-2019) 

med titlen "Menneskerettigheder skal fortsat stå højt på EU’s dagsorden" 

– der henviser til retningslinjerne for analyse af konsekvenser for menneskerettighederne i 

konsekvensanalyser af handelsrelaterede politiske initiativer5,  

– der henviser til undersøgelsen om "Menneskerettigheds- og demokratiklausuler i 

internationale aftaler", som Europa-Parlamentets Temaafdeling offentliggjorde i 2015, 

– der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution af 25. september 2015, 

"Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development" (Ændring af 

vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling)6, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om 

indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab7, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf. 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm. 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf. 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf.  
6 Resolution vedtaget af FN’s Generalforsamling den 25. september 2015, A/RES/70/1,  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
7 EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. 

oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer1, 

– der henviser til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber2, 

– der henviser til OECD’s due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for 

mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder3,  

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelse af 

FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder – status4,  

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En ny EU-strategi 2011-2014 

for virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681), 

– der henviser til UNCTAD’s investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling 

(2015)5, 

– der henviser til undersøgelsen "EU’s handelspolitik: Fra kønsblind til kønsbevidst?" fra 

Europa-Parlamentets Temaafdeling, 

– der henviser til den uafhængige eksperts fjerde rapport om "Fremme af en demokratisk 

og retfærdig international orden" – meddelelse fra FN’s generalsekretær til 

Generalforsamlingen af 5. august 2015 (A/70/285),  

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om virksomheders sociale ansvar i 

internationale handelsaftaler6, 

– der henviser til FN-resolution nr. 64/292, hvori FN’s Generalforsamling udtrykkeligt 

anerkender vand og sanitet som menneskerettigheder, og hvori det erklæres, at rent 

drikkevand og sanitet er afgørende for virkeliggørelsen af samtlige 

menneskerettigheder, 

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om opfølgning på det europæiske 

borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")7, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder, sociale 

og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler8, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i 

lyset af de krav, som klimaændringerne medfører9, 

                                                 
1 EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/. 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf. 
4 (SWD(2015)0144) af 14. juli 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374. 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf. 
6 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101. 
7 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0294. 
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0434. 
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0445. 
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– der henviser til undersøgelsen "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations 

of the European Parliament" (Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets udvalg 

og delegationer), som blev offentliggjort i 2014 af Europa-Parlamentets 

Temaafdeling C, 

– der henviser til FN’s Menneskerettighedsråds resolution nr. 26/9, hvorved det blev 

besluttet "at nedsætte en stående mellemstatslig arbejdsgruppe om transnationale 

selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder, som skal have 

mandat til inden for den internationale menneskerettighedslovgivning at udarbejde et 

internationalt retligt bindende instrument til regulering af transnationale selskabers og 

andre erhvervsvirksomheders aktiviteter"1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til Udvalget om International Handels betænkning og til udtalelser fra 

Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0000/2016), 

A. der henviser til, at EU’s handelspolitik kunne bidrage positivt til 

harmoniseringsprocessen i retning af gennemførelse og udvikling af 

menneskerettigheder samt social og miljømæssig bæredygtighed; der henviser til, at det 

skal sikres, at handels- og investeringsaftaler ikke indskrænker mulighederne for at 

opfylde menneskerettighedsforpligtelserne, som skal have forrang for investerings- og 

profitinteresser; der henviser til, at der er folkelig bekymring med hensyn til de 

skadelige virkninger, som mindskede ikketoldmæssige handelshindringer vil have på 

den konkrete udmøntning af menneskerettigheder og arbejdsmarkedsstandarder; der 

henviser til risikoen for, at den nye generation af handelsaftaler kommer til at virke som 

et instrument til deregulering "ad bagvejen";  

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets bidrag kan måles i form af den effektive 

gennemførelse af dets henstillinger, og at en konstant og systematisk 

overvågningsindsats derfor er altafgørende, blandt andet med henblik på at mindske 

afstanden mellem forpligtelser og handelspolitikkens konkrete indvirkning på 

menneskerettigheder og social bæredygtighed;  

C. der henviser til, at kvinders rettigheder er en grundlæggende del af 

menneskerettighederne; der henviser til, at kvinder og mænd påvirkes forskelligt af 

handelsaftaler og liberalisering som følge af kønsafhængige strukturelle uligheder, og 

som henviser til, at bæredygtig og inklusiv udvikling, vækst og handelsaftaler skal 

inddrage menneskerettigheder, herunder fra et kønsmæssigt perspektiv;  

D. der henviser til, at der stadig mangler en lovgivningsmæssig ramme for, hvordan 

virksomheder skal overholde menneskerettighedsforpligtelser med hensyn til sociale og 

miljømæssige standarder; 

1. tilskynder Kommissionen til at udøve et kraftigt pres for en reform af WTO’s 

forvaltning, som fører til:  

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf. 



 

PE575.363v02-00 6/8 PR\1085776DA.doc 

DA 

a) et effektivt samarbejde mellem WTO og andre FN-organisationer, navnlig 

højkommissæren for menneskerettigheder og Den Internationale 

Arbejdsorganisation (ILO) 

b) en reform af WTO’s ordning for eksamination af handelspolitikken, så 

indvirkningen på sociale, miljømæssige og menneskerettighedsmæssige aspekter 

inddrages ved gennemførelsen af multilaterale og plurilaterale aftaler; 

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre kønsaspektet til en integreret 

del af alle deres politikker og af EU’s handelsstrategi og blandt andet garantere effektiv 

overholdelse af konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 

kvinder (CEDAW-konventionen); opfordrer Kommissionen til at udfærdige en 

tilbundsgående, bindende konsekvensvurdering af EU’s handelsstrategi set fra et 

kvinde-, menneskerettigheds- og kønsperspektiv; 

3. opfordrer Kommissionen til at forstærke sine bestræbelser på at opnå sammenhæng 

mellem EU’s handels-, udviklings- og miljøpolitik i alle traktater på måder, som er 

forenelige med dets internationale forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder, 

rimelige arbejdsforhold og bæredygtigt miljø; 

Menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler 

4. bifalder Kommissionens og Rådets bestræbelser på at indføje retsligt bindende 

menneskerettighedsklausuler i alle frihandelsaftaler (FTA’er) i overensstemmelse med 

den fælles tilgang; beklager, at der ikke indgår menneskerettighedsklausuler i traktater 

som eksempelvis dem, der er indgået med Korea og Canada (CETA), eller i TTIP-

forhandlingerne og forhandlingerne med Vietnam;  

5. er fortsat bekymret over, at effekten af traditionelle menneskerettighedsklausuler i at 

sikre, at EU opfylder sine forpligtelser og tilsagn med hensyn til menneskerettigheder, 

er for ringe; opfordrer Kommissionen og Rådet til i vidt omfang at genoverveje 

beskyttelsen og garantierne af menneskerettigheder i FTA’er og IPA’er (instrumenter til 

førtiltrædelsesbistand) og til at foreslå en ny model til et sæt af bindende 

menneskerettighedsklausuler, navnlig gennem: 

a) handelsmæssige beskyttelsesbestemmelser for at beskytte menneskerettighederne 

internt og bevare den enkelte parts mulighed for at opfylde sine 

menneskerettighedsforpligtelser på de områder, hvor den har hovedansvaret 

b) indførelse af mekanismer for obligatoriske periodiske konsekvensvurderinger af 

menneskerettighederne, herunder gennem nedsættelse af et interinstitutionelt 

udvalg 

c) en civilsamfundsmæssig overvågningsmekanisme, som beskæftiger sig med 

aftalens virkninger med hensyn til menneskerettighederne 

d) muligheden for at indføre direkte interne klagemekanismer, som giver 

enkeltpersoner og samfund, hvis menneskerettigheder er påvirket negativt af 

handel og investeringer, mulighed for at henvende sig til EU; 

6. kræver, at der i alle EU’s fremtidige handelsaftaler skal indgå kapitler om 

bæredygtighed med: 
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a) et foreløbigt tilsagn fra begge parter om at ratificere de otte grundlæggende og de 

fire prioriterede ILO-konventioner og gennemføre og anvende dem i den nationale 

lovgivning  

b) en generel tvistbilæggelsesmekanisme, som er direkte tilgængelig for 

arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 

c) en tilgang, som ikke udelukkende er baseret på incitamenter: Sanktioner skal 

medføre en faktisk ophævelse af handelsfordele i form af udligningstold. Ud over 

sanktioner kan en beslutning kræve en handlingsplan, som kan indeholde 

lovgivningsmæssige og/eller reguleringsmæssige reformer; 

7. beklager den manglende involvering af Europa-Parlamentet med hensyn til at vurdere, 

om menneskerettighedsforpligtelserne overholdes i FTA’erne, og opfordrer Rådet til at 

høre Parlamentet om hvilke som helst beslutninger om at revidere eller endog 

suspendere gennemførelsen af en aftale, hvis det er fornødent; 

8. bifalder Kommissionens beslutning om at foretage forudgående og efterfølgende 

bæredygtighedsvurderinger af alle handelsaftaler i overensstemmelse med de 

integrerede retningslinjer, men erkender, at de kun i begrænset grad vil kunne påvirke 

FTA’ernes og IPA’ernes konkrete resultater; 

9. beklager Kommissionens beslutning om at færdiggøre aftalen med Vietnam, inden 

menneskerettighedskonsekvensanalysen er afsluttet;  

10. anmoder indtrængende om, at menneskerettighedskonsekvensanalyser og 

bæredygtighedsvurderinger bliver bindende og indledes på et tidligt tidspunkt med 

henblik på at kunne inddrages i forhandlingspositioner, endnu inden disse er formuleret;  

11. erkender, at universel adgang til almene goder som vand og sanitet, uddannelse, 

sundhedspleje og medicin er et centralt element i medlemsstaternes evne til at garantere 

menneskerettigheder og sociale rettigheder; 

International handelspolitik i lyset af klimaændringerne 

12. anerkender Kommissionens bestræbelser på at forhandle en plurilateral aftale om 

grønne varer; opfordrer Kommissionen til at fokusere på en flerstrenget strategi, som 

også kan håndtere antidumpingpolitik i sektoren for vedvarende energi, regler om 

intellektuel ejendom, stramme finansieringsprogrammer og fraværet af nationale 

miljøpolitikker, som skaber efterspørgsel efter disse varer; 

13. opfordrer indtrængende EU til at genoverveje sin politik for intellektuelle 

ejendomsrettigheder med henblik på en mindre stram fortolkning og en klar 

anerkendelse af regeringernes beføjelse til at tilføje supplerende krav, når de udformer 

deres nationale lovgivning, og til at vedtage og anvende mere fleksible bestemmelser 

med hensyn til intellektuel ejendomsret for at gennemføre menneskerettighederne; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at forstærke deres bestræbelser på at opfylde deres 

forpligtelse til at udfase subsidiering af fossile brændstoffer i henhold til G20-tilsagnet; 
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15. bekræfter sin modstand mod en hvilken som helst direkte eller indirekte bestemmelse, 

som påvirker handel med energirelaterede tjenester, og som kunne indebære neutralitet i 

støtten til forskellige former for teknologi; 

Virksomhedernes sociale ansvar (VSA) i internationale handelsaftaler 

16. betragter bestræbelserne på at inkludere VSA-klausuler i kapitlerne om bæredygtighed 

som utilstrækkelige og anmoder Kommissionen om at forstærke sin indsats for at opnå, 

at virksomhederne overholder disse gennem hele deres forsyningskæde og fuldt ud 

respekterer ILO’s grundlæggende arbejdstagerrettigheder samt internationalt anerkendte 

VSA-standarder;  

17. finder det afgørende vigtigt at sikre øget adgang til oplysninger om virksomheders 

adfærd; mener, at det er af grundlæggende betydning at indføre et obligatorisk 

rapporteringssystem og pligt til behørig omhu for EU-virksomheder, som udflytter deres 

produktion til tredjelande; 

18. opfordrer EU og dets medlemslande til at fremme bindende foranstaltninger med 

henblik på at sikre, at virksomheder betaler skat, der hvor de er økonomisk aktive, og 

hvor værdien skabes, og at fremme obligatorisk landeopdelt rapportering fra den private 

sektor;  

19. opfordrer EU og dets medlemsstater til at engagere sig aktivt i arbejdet i FN’s 

Menneskerettighedsråd og FN’s Miljøprogram (UNEP) om en international traktat, der 

skal holde transnationale selskaber ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne 

og overtrædelser af miljømæssige standarder; 

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 


