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Ändringsförslag 1
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionen kräver att unionen främjar och 
konsoliderar de mänskliga rättigheternas 
och de grundläggande friheternas 
universalitet och odelbarhet, såsom de 
skyddas av Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (nedan 
kallad EU-stadgan), för att säkerställa 
hållbar utveckling och konsekvens mellan 
unionens yttre åtgärder och andra 
politikområden.

1. Europaparlamentet noterar att 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionen kräver att unionen främjar och 
konsoliderar de mänskliga rättigheternas 
och de grundläggande friheternas 
universalitet och odelbarhet, såsom de 
skyddas av Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, för att 
säkerställa hållbar utveckling och 
konsekvens mellan unionens yttre åtgärder 
och andra politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
att företagens tillbörliga aktsamhet i allt 
högre grad har införts i de rättsliga 
standarderna i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 3
Miguel Urbán Crespo
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen. 
Parlamentet anser att företag som har sin 
hemvist eller sitt säte i EU eller är aktiva 
på EU-marknaden fortsätter att orsaka 
bidra till eller vara direkt kopplade till 
kränkningar av mänskliga rättigheter 
(däribland tvångsarbete, sexuella 
övergrepp och utnyttjande av barn) och 
miljöskador genom sina verksamheter, 
värdekedjor och företagsrelationer.

Or. en

Ändringsförslag 4
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen. 
Parlamentet beklagar att globaliseringen 
har lett till att de europeiska 
ekonomiernas beroende av 
medicintekniska produkter och läkemedel 
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har ökat, med hänvisning till Kina, vilket i 
synnerhet synliggjorts genom covid-19-
krisen.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att ett växande 
antal produkter är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av företag som 
bedriver sin verksamhet på EU:s inre 
marknad påverkar människors möjlighet 
att åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag och finansinstitut med tillstånd att 
bedriva sin verksamhet i unionen påverkar 
människors möjlighet att åtnjuta mänskliga 
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rättigheter och grundläggande friheter i 
hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
det i en globaliserad ekonomi finns ett 
ömsesidigt beroende mellan samhällen och 
många värdekedjor är sammankopplade, 
vilket har skapat möjligheter för tillväxt 
och utveckling. Vissa produkter med 
komplexa transnationella värdekedjor kan 
emellertid påverka människors möjlighet 
att åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
en av fördelarna med globaliseringen har 
varit utvecklingen av den ekonomiska 
sektorn, som har genererat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, som emellanåt 
vävs samman genom komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av transnationella 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta sina mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.
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Or. es

Ändringsförslag 9
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor 
och att beslut som fattas av europeiska 
företag påverkar människors möjlighet att 
åtnjuta mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i hela världen.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen har skapat ömsesidigt 
beroende mellan samhällen, att vilken 
produkt som helst är följden av komplexa 
transnationella leverans- och värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 10
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
demokrati, som skyddar de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, är det enda statsskick som är 
förenligt med hållbar utveckling. 
Parlamentet påpekar att korruption och 
bristande transparens undergräver de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i sina yttre 
åtgärder, inbegripet i handels- och 
investeringsavtal, alltid inkludera 
bestämmelser och diskussioner om 
skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
OECD har visat att företag som har 
vidtagit proaktiva åtgärder för att hantera 
riskerna med anknytning till 
covid-19-krisen på ett sätt som lindrar de 
negativa effekterna för arbetstagare och 
leveranskedjor integrerar ett mer 
långsiktigt värde och resiliens, vilket 
förbättrar deras livskraft på kort sikt och 
deras utsikter till återhämtning på 
medellång till lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 12
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
EU som världens största handelsblock bör 
leda den globala debatten om företagens 
ansvarsskyldighet för att forma inte bara 
företagsbeteende inom EU, utan även 
globalt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
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Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

3. Europaparlamentet beklagar att 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
kan förekomma i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

Or. en

Ändringsförslag 14
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

3. Europaparlamentet påminner om 
att företag i en marknadsekonomi drivs av 
motiveringen att göra vinst vilket innebär 
att uppnå ett läge där de totala intäkterna 
är högre än de totala kostnaderna, vilket 
utgör grunden för deras kapacitet att 
anställa personal och betala ut anständiga 
löner, vilket i sin tur även gör det möjligt 
för statliga myndigheter att ta ut skatter 
och ekonomisk vinst kan därmed ses som 
grunden till vår sociala 
marknadsekonomi, vårt sociala 
välbefinnande och vår ekonomiska 
framgång. Parlamentet noterar emellertid 
att vissa företags affärsbeslut inte tar 
tillräcklig hänsyn till de långsiktiga 
kostnaderna för deras kortsiktiga vinst, 
såsom arbetsvillkor och miljöstandarder, 
som kan få konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, medan kränkningar av de 



PE658.828v02-00 10/147 AM\1215550SV.docx

SV

mänskliga rättigheterna ofta förekommer i 
primärproduktionen, särskilt när råvaror 
utvinns och produkter tillverkas.

Or. en

Ändringsförslag 15
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, vilket leder till ett nedåtgående 
tryck på de priser som betalas till 
leverantörer och tillverkare, med 
otillräcklig hänsyn till negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

Or. en

Ändringsförslag 16
Janina Ochojska

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 



AM\1215550SV.docx 11/147 PE658.828v02-00

SV

värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas inom flera branscher, i 
synnerhet inom textilbranschen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags och finansinstituts beslut i 
första hand syftar till att sänka kostnaderna 
och öka vinsterna, med otillräcklig hänsyn 
till negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

Or. en

Ändringsförslag 18
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 

3. Europaparlamentet beklagar att 
några företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
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värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

Or. es

Ändringsförslag 19
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut i första hand syftar 
till att sänka kostnaderna och öka 
vinsterna, med otillräcklig hänsyn till 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

3. Europaparlamentet beklagar att 
många företags beslut ofta syftar till att 
sänka kostnaderna och öka vinsterna, med 
otillräcklig hänsyn till negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i deras globala 
värdekedjor, samtidigt som allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
ofta förekommer i primärproduktionen, 
särskilt när råvaror utvinns och produkter 
tillverkas.

Or. en

Ändringsförslag 20
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet bekymrar sig 
allt mer över effekterna på de mänskliga 
rättigheterna för urinvånare, lokala 
samhällen och människorättsförsvarare 
och miljöförsvarare till följd av 
företagsverksamheter i tredjeländer, 
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särskilt utvinningsindustrin, storskaliga 
jordbruksföretagsförvärv och 
utvecklingsprojekt. Parlamentet beklagar 
djupt att urinvånare samt 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, som försvarar 
traditionella fäderneärvda landområden 
och resurser, hotas och angrips i allt 
större utsträckning. Parlamentet betonar 
att FN:s särskilda rapportör om 
urbefolkningars rättigheter nyligen 
konstaterade att det är av avgörande 
betydelse att stärka regleringen av privata 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet erkänner att 
EU-medborgarna, som aktiva 
konsumenter på EU:s inre marknad, i allt 
större utsträckning efterfrågar att företag 
aktivt tar hänsyn till hela spektrumet för 
sin ekonomiska verksamhet och bedriva 
en effektiv politik med socialt ansvar för 
företag och noterar att allt fler 
konsumenter fattar beslut om 
införskaffande av produkter eller tjänster 
från företag på grundval av deras nivå av 
socialt företagsansvar och 
hållbarhetskriterier.

Or. en

Ändringsförslag 22
Karol Karski

Förslag till yttrande
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Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
flera frivilliga initiativ och åtgärder har 
inrättats de senaste åren, särskilt av små 
och medelstora EU-företag, med syftet att 
förbättra företagsklimatet för tillbörlig 
aktsamhet i hela unionen. Parlamentet 
betonar vikten av att stödja företag i 
denna process.

Or. en

Ändringsförslag 23
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet välkomnar att 
fler och fler företag integrerar tillbörlig 
aktsamhet och socialt ansvar för företag 
som integrerade delar av sina 
företagsbeslut och understryker att en 
sådan strategi inte bara är lämplig ur en 
moralisk synpunkt, utan även är en mer 
ekonomiskt långsiktig strategi.

Or. en

Ändringsförslag 24
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet noterar att 
situationen beträffande mänskliga 
rättigheter har förbättrats avsevärt för 
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vissa arbetstagare som en följd av 
förändrade företagsmodeller och ökad 
offentlig granskning. Parlamentet betonar 
dock att det måste göras mycket mer.

Or. en

Ändringsförslag 25
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 
med tvångsarbete som drabbar 25 miljoner 
människor och från vilket den privata 
ekonomin pressat ut vinster till ett värde 
av 150 miljarder dollar globalt under 
2019. Parlamentet noterar med oro att 
uppskattningsvis 152 miljoner barn för 
närvarande utför barnarbete, varav 72 
miljoner arbetar under farliga 
förhållanden.

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 
med tvångsarbete som drabbar miljontals 
människor. Parlamentet påpekar mot 
bakgrund av detta även den oacceptabla 
situationen med barnarbete, som enligt 
FN-källor påverkar miljontals barn under 
18 år runt om i världen. Parlamentet 
påpekar företagens särskilda ansvar att 
skydda i synnerhet barn och förhindra 
alla former av barnarbete.

Or. en

Ändringsförslag 26
Janina Ochojska

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 
med tvångsarbete som drabbar 25 miljoner 
människor och från vilket den privata 
ekonomin pressat ut vinster till ett värde av 
150 miljarder dollar globalt under 2019. 

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 
med tvångsarbete som drabbar 25 miljoner 
människor och från vilket den privata 
ekonomin pressat ut vinster till ett värde av 
150 miljarder dollar globalt under 2019. 



PE658.828v02-00 16/147 AM\1215550SV.docx

SV

Parlamentet noterar med oro att 
uppskattningsvis 152 miljoner barn för 
närvarande utför barnarbete, varav 
72 miljoner arbetar under farliga 
förhållanden.

Parlamentet noterar med oro att 
uppskattningsvis 152 miljoner barn för 
närvarande utför barnarbete, varav 
72 miljoner arbetar under farliga 
förhållanden och många av dem tvingas 
arbeta under våld, psykiskt våld, 
utpressning och andra olagliga medel som 
används mot dem.

Or. en

Ändringsförslag 27
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 
med tvångsarbete som drabbar 25 miljoner 
människor och från vilket den privata 
ekonomin pressat ut vinster till ett värde 
av 150 miljarder dollar globalt under 
2019. Parlamentet noterar med oro att 
uppskattningsvis 152 miljoner barn för 
närvarande utför barnarbete, varav 72 
miljoner arbetar under farliga 
förhållanden.

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom 
tvångsarbete och slavliknande metoder. 
Parlamentet är särskilt oroat över 
nivåerna av barnarbete i världen.

Or. en

Ändringsförslag 28
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 

4. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ihållande utnyttjandet och 
förnedrandet av människor genom system 
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med tvångsarbete som drabbar 25 miljoner 
människor och från vilket den privata 
ekonomin pressat ut vinster till ett värde 
av 150 miljarder dollar globalt under 
2019. Parlamentet noterar med oro att 
uppskattningsvis 152 miljoner barn för 
närvarande utför barnarbete, varav 
72 miljoner arbetar under farliga 
förhållanden.

med tvångsarbete som drabbar miljoner 
människor och från vilket vissa företag, 
institutioner och/eller personer, oavsett 
om de är privata eller offentliga, kunnat 
dra nytta globalt under 2019. Parlamentet 
noterar med oro att uppskattningsvis 
152 miljoner barn för närvarande utför 
barnarbete, varav 72 miljoner arbetar under 
farliga förhållanden.

Or. es

Ändringsförslag 29
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar de 
ökade insatserna från företagens sida, 
såsom företags sociala ansvar och 
hållbarhetsaktiviteter, utbildning inom 
mänskliga rättigheter och 
miljökonsekvenser samt intern revision, 
som leder till exponering för allmänheten 
av omoraliska metoder, aktivt främjande 
av miljöfrågor och har visat sig ha 
positiva effekter, såsom att bidra till att 
minska barnarbete och tvångsarbete i 
leveranskedjorna. Parlamentet noterar 
exempel på god praxis såsom att 
investerare fattar mer välgrundade 
investeringsbeslut på grundval av en 
ledning som följer principerna om miljö-, 
samhälls- och bolagsstyrningsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 30
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande



PE658.828v02-00 18/147 AM\1215550SV.docx

SV

Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet beklagar att 
föreningsfriheten och rätten till kollektiva 
förhandlingar ofta motverkas, särskilt i 
frizoner för bearbetning på export. 
Parlamentet konstaterar att försök att 
bilda föreningar och förhandla fram 
kollektivavtal fortsätter att undergrävas 
i praktiken även när 
fackföreningsverksamhet tillåts eller 
arbetstagare har laglig rätt att gå med i 
fackföreningar i frizoner för bearbetning 
på export. Parlamentet betonar att andra 
arbetsrelaterade problem, såsom 
otillräcklig statlig arbetsinspektion, 
begränsad rätt till domstolsprövning, 
långa arbetstider, fattigdomslöner, 
löneklyftan mellan könen och andra 
former av könsdiskriminering, 
fortfarande utgör allvarliga problem i ett 
växande antal länder, i synnerhet i 
frizoner för bearbetning på export.

Or. en

Ändringsförslag 31
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
rättvis rättegång är grundläggande 
mänskliga rättigheter som fastställs i 
artikel 8 i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, artikel 2.3 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
liksom i artiklarna 6 och 13 i 
Europakonventionen och artikel 47 i 
EU-stadgan. Parlamentet betonar att 

6. Europaparlamentet betonar att 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
rättvis rättegång är grundläggande 
mänskliga rättigheter som fastställs i 
artikel 8 i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, artikel 2.3 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
liksom i artiklarna 6 och 13 i 
Europakonventionen och artikel 47 i 
EU-stadgan. Parlamentet betonar att 
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unionen, som en del av sitt åtagande att 
främja, skydda och förverkliga de 
mänskliga rättigheterna i hela världen, 
måste främja rättigheterna för offer för 
företagsrelaterade 
människorättskränkningar och brottsliga 
övergrepp som begås i tredjeländer, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/36/EU1 och 
2012/29/EU2.

unionen, som en del av sitt åtagande att 
främja, skydda och förverkliga de 
mänskliga rättigheterna i hela världen, bör 
bidra till att främja rättigheterna för offer 
för företagsrelaterade 
människorättskränkningar och brottsliga 
övergrepp som begås i tredjeländer, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/36/EU1 och 
2012/29/EU2.

_________________ _________________
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
förebyggande och bekämpande av 
människohandel, om skydd av dess offer 
och om ersättande av rådets rambeslut 
2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, 
s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
förebyggande och bekämpande av 
människohandel, om skydd av dess offer 
och om ersättande av rådets rambeslut 
2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, 
s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om 
fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och 
skydd av dem samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 
14.11.2012, s. 57).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om 
fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och 
skydd av dem samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 
14.11.2012, s. 57).

Or. en

Ändringsförslag 32
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
rättvis rättegång är grundläggande 
mänskliga rättigheter som fastställs i 
artikel 8 i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, artikel 2.3 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
liksom i artiklarna 6 och 13 i 
Europakonventionen och artikel 47 i 

6. Europaparlamentet betonar att 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
rättvis rättegång är grundläggande 
mänskliga rättigheter som fastställs i 
artikel 8 i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, artikel 2.3 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
liksom i artiklarna 6 och 13 i 
Europakonventionen och artikel 47 i 
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EU-stadgan. Parlamentet betonar att 
unionen, som en del av sitt åtagande att 
främja, skydda och förverkliga de 
mänskliga rättigheterna i hela världen, 
måste främja rättigheterna för offer för 
företagsrelaterade 
människorättskränkningar och brottsliga 
övergrepp som begås i tredjeländer, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/36/EU1 och 
2012/29/EU2.

EU-stadgan. Parlamentet betonar att 
unionen, som en del av sitt åtagande att 
främja, skydda och förverkliga de 
mänskliga rättigheterna i hela världen, 
måste främja rättigheterna för offer för 
företagsrelaterade kränkningar av 
internationellt juridiskt bindande 
mänskliga rättigheter som grundar sig på 
människans värdighet och brottsliga 
övergrepp som begås i tredjeländer, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/36/EU1 och 
2012/29/EU2.

_________________ _________________
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
förebyggande och bekämpande av 
människohandel, om skydd av dess offer 
och om ersättande av rådets rambeslut 
2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, 
s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
förebyggande och bekämpande av 
människohandel, om skydd av dess offer 
och om ersättande av rådets rambeslut 
2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, 
s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om 
fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och 
skydd av dem samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 
14.11.2012, s. 57).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om 
fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och 
skydd av dem samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 
14.11.2012, s. 57).

Or. en

Ändringsförslag 33
Janina Ochojska

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att 
rätten till arbete, fritt val av anställning 
och ersättning som tillförsäkrar den 
anställde och dennes familj en 
människovärdig tillvaro utgör 
grundläggande mänskliga rättigheter som 
föreskrivs i artikel 23 i den allmänna 
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förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 34
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter 
framhäver staternas ansvar att 
tillhandahålla skydd mot tredje parters, 
särskilt företags, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom sina 
territorier, jurisdiktioner eller bådadera. 
Parlamentet betonar vidare att företag, 
oberoende av staters förmåga och vilja att 
uppfylla sina skyldigheter i fråga om 
mänskliga rättigheter, har ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna 
oavsett var de är verksamma och att ta itu 
med de negativa människorättsliga 
konsekvenser som de har koppling till, 
bland annat genom att göra det möjligt för 
offren att vidta åtgärder.

7. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter 
framhäver staternas ansvar att 
tillhandahålla skydd mot tredje parters, 
särskilt företags, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom sina 
territorier, jurisdiktioner eller bådadera. 
Parlamentet beklagar att vissa stater har 
underlåtit att uppfylla sina respektive 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter. Parlamentet betonar vidare att 
företag, oberoende av staters förmåga och 
vilja att uppfylla sina skyldigheter i fråga 
om mänskliga rättigheter, har ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna 
oavsett var de är verksamma och att ta itu 
med de negativa människorättsliga 
konsekvenser som de har koppling till, 
bland annat genom att göra det möjligt för 
offren att vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 35
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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7. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter 
framhäver staternas ansvar att 
tillhandahålla skydd mot tredje parters, 
särskilt företags, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom sina 
territorier, jurisdiktioner eller bådadera. 
Parlamentet betonar vidare att företag, 
oberoende av staters förmåga och vilja att 
uppfylla sina skyldigheter i fråga om 
mänskliga rättigheter, har ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna 
oavsett var de är verksamma och att ta itu 
med de negativa människorättsliga 
konsekvenser som de har koppling till, 
bland annat genom att göra det möjligt för 
offren att vidta åtgärder.

7. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter 
framhäver staternas ansvar att 
tillhandahålla skydd mot tredje parters, 
särskilt företags, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom sina 
territorier, jurisdiktioner eller bådadera. 
Parlamentet betonar vidare att företag, 
oberoende av staters förmåga och vilja att 
uppfylla sina skyldigheter i fråga om 
mänskliga rättigheter, har ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna 
oavsett var de är verksamma och att ta itu 
med de negativa människorättsliga 
konsekvenser som de har koppling till, 
bland annat genom att göra det möjligt för 
offren att vidta åtgärder. Parlamentet är 
dock medvetet om att företagen inte kan 
ersätta medlemsstaternas suveränitet och 
tillsynsbefogenheter i detta avseende.

Or. fr

Ändringsförslag 36
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter 
framhäver staternas ansvar att 
tillhandahålla skydd mot tredje parters, 
särskilt företags, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom sina 
territorier, jurisdiktioner eller bådadera. 
Parlamentet betonar vidare att företag, 
oberoende av staters förmåga och vilja att 
uppfylla sina skyldigheter i fråga om 
mänskliga rättigheter, har ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna 
oavsett var de är verksamma och att ta itu 
med de negativa människorättsliga 

7. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter 
framhäver staternas ansvar att 
tillhandahålla skydd mot tredje parters, 
särskilt företags, kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna inom sina 
territorier, jurisdiktioner eller bådadera. 
Parlamentet betonar vidare att företag, 
oberoende av staters förmåga och vilja att 
uppfylla sina skyldigheter i fråga om 
mänskliga rättigheter, har ansvar för att 
respektera de internationellt juridiska 
bindande mänskliga rättigheterna oavsett 
var de är verksamma och att ta itu med de 
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konsekvenser som de har koppling till, 
bland annat genom att göra det möjligt för 
offren att vidta åtgärder.

kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som de har begått, bland 
annat genom att göra det möjligt för offren 
att vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 37
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet begär att 
skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet 
ska iakttas på samma villkor av utländska 
företag som vill ha tillträde till den inre 
marknaden. Parlamentet begär att 
tilläggstullar vid behov ska tillämpas på 
den berörda importen i enlighet med hur 
allvarlig underlåtenheten att iaktta 
tillbörlig aktsamhet är. Parlamentet begär 
att produkter som finansierar brottslingar 
och nätverk som bryter mot de mänskliga 
rättigheterna ska förbjudas tillträde till 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionens råd tydligt har 
erkänt att företagens respekt för de 
mänskliga rättigheterna i alla 
företagsverksamheter samt värde- och 
leveranskedjor är oumbärlig för att uppnå 
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målen för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 39
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och vägledning om tillbörlig 
aktsamhet för ansvarsfullt företagande 
ytterligare beskriver hur företag kan 
undvika eller motverka de negativa 
konsekvenser som rör arbetstagare, 
mänskliga rättigheter, miljö, korruption, 
konsumenter och bolagsstyrning och som 
kan kopplas till deras verksamhet, 
leveranskedjor och andra 
affärsförbindelser. Parlamentet anser att 
unionslagstiftningen successivt och på ett 
konstruktivt sätt bör bygga på 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och OECD:s ovan 
nämnda vägledning.

8. Europaparlamentet påpekar att 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och vägledning om tillbörlig 
aktsamhet för ansvarsfullt företagande 
ytterligare beskriver hur företag kan 
undvika eller motverka de negativa 
konsekvenser som rör arbetstagare, 
mänskliga rättigheter, miljö, korruption, 
konsumenter och bolagsstyrning och som 
kan kopplas till deras verksamhet, 
leveranskedjor och andra 
affärsförbindelser. Parlamentet påminner 
om att högrisksektorer kommer att kräva 
specifika förfaranden och skyldigheter 
som är i linje med OECD:s strategi att 
offentliggöra sektorspecifika riktlinjer. 
Parlamentet anser att unionslagstiftningen 
successivt och på ett konstruktivt sätt bör 
bygga på FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter och 
OECD:s ovan nämnda vägledning.

Or. en

Ändringsförslag 40
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att 8. Europaparlamentet påpekar att 
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OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och vägledning om tillbörlig 
aktsamhet för ansvarsfullt företagande 
ytterligare beskriver hur företag kan 
undvika eller motverka de negativa 
konsekvenser som rör arbetstagare, 
mänskliga rättigheter, miljö, korruption, 
konsumenter och bolagsstyrning och som 
kan kopplas till deras verksamhet, 
leveranskedjor och andra 
affärsförbindelser. Parlamentet anser att 
unionslagstiftningen successivt och på ett 
konstruktivt sätt bör bygga på 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och OECD:s ovan 
nämnda vägledning.

OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och vägledning om tillbörlig 
aktsamhet för ansvarsfullt företagande 
ytterligare beskriver hur företag kan 
undvika eller motverka de negativa 
konsekvenser som rör arbetstagare, 
mänskliga rättigheter, miljö, korruption, 
konsumenter och bolagsstyrning och som 
kan kopplas till deras verksamhet, 
leveranskedjor och andra 
affärsförbindelser. Parlamentet påminner 
om vikten av regelbunden översyn av 
tillämpningen av regleringen av tillbörlig 
aktsamhet av företag och medlemsstater 
i samband med övervakningen av 
marknadstendenser. Parlamentet 
efterlyser specifikt tekniskt stöd för våra 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, så att de kan uppfylla kraven med 
avseende på tillbörlig aktsamhet på ett så 
effektivt och ändamålsenligt sätt som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 41
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uttrycker sitt 
fullständiga stöd för den 
förutsättningslösa mellanstatliga 
arbetsgruppen om transnationella bolag 
och andra affärsrörelser med avseende på 
mänskliga rättigheter och de pågående 
förhandlingarna om att ta fram ett 
bindande FN-instrument för att i 
internationell människorätt reglera 
transnationella bolags och andra 
affärsrörelsers verksamhet. Parlamentet 
välkomnar tillkännagivandet från den 
nominerade kommissionsledamoten med 
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ansvar för handel, Valdis Dombrovskis, 
av den 2 oktober 2020 om att EU kommer 
att återuppta processen. Parlamentet 
betonar vikten av att kommissionen och 
EU:s medlemsstater deltar på ett proaktivt 
och meningsfullt sätt i processen och 
påminner om EU:s åtagande när det 
gäller multilaterala lösningar på 
gemensamma problem.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet konstaterar att 
UNHRC 2014 antog en resolution om 
inrättandet av en förutsättningslös 
mellanstatlig arbetsgrupp med mandat att 
utarbeta ett internationellt juridiskt 
bindande instrument för reglering av 
transnationella företag och andra företag 
med avseende på mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 43
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet efterlyser en 
förstärkning av leverantörskedjornas 
spårbarhet, på grundval av 
bestämmelserna i den europeiska 
tullkodexen.
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Or. fr

Ändringsförslag 44
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar till 
ett införlivande av Europeiska unionens 
grundläggande värden i handelsreglerna.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning 
av mark eller genom att bevilja licenser 
eller koncessioner till företag i 

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter.
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gruvsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 46
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller underlättande av penningtvätt 
eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 47
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption kan potentiellt leda 
till fall av systematiska kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i 
affärssammanhang, till exempel genom att 
enskilda personer hindras från att få 
tillgång till varor och tjänster som stater är 
skyldiga att tillhandahålla för att uppfylla 
sina skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 48
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få rättvis tillgång till varor 
och tjänster som stater är skyldiga att 
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tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

säkerställa för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 49
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, till exempel genom att 
enskilda personer hindras från att få 
tillgång till varor och tjänster, och/eller 
fördyrar varor och tjänster som stater är 
skyldiga att tillhandahålla för att uppfylla 
sina skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

Or. es

Ändringsförslag 50
Karol Karski

Förslag till yttrande
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Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den grundläggande rätten till 
en rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

10. Europaparlamentet påpekar att 
korruption i samband med rättsliga 
förfaranden kan få förödande konsekvenser 
för en laglig rättskipning och för 
rättsväsendets integritet och utgör i sig en 
kränkning av den mänskliga rätten till en 
rättvis rättegång, rätten till ett korrekt 
rättsförfarande och brottsoffrets rätt till 
effektiv domstolsprövning. Parlamentet 
betonar att korruption i allmänhet leder till 
systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i affärssammanhang, till 
exempel genom att enskilda personer 
hindras från att få tillgång till varor och 
tjänster som stater är skyldiga att 
tillhandahålla för att uppfylla sina 
skyldigheter när det gäller mänskliga 
rättigheter, genom att uppmuntra till 
företags olagliga förvärv eller tilldelning av 
mark eller genom att bevilja licenser eller 
koncessioner till företag i gruvsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 51
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
16 % som täcker hela värdekedjan. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 
det trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
16 % som täcker hela värdekedjan. 
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Parlamentet betonar att skydd av de 
mänskliga rättigheterna och 
förebyggande av företagsrelaterade 
överträdelser och kränkningar inte kan 
uppnås med nuvarande politik och att det 
behövs bindande unionslagstiftning för 
att överbrygga denna klyfta.

Parlamentet är bekymrat över den 
obligatoriska tillbörliga aktsamhetens 
konsekvenser för EU-företagens 
konkurrenskraft. Parlamentet efterlyser 
en utförlig analys och kontroll av 
ändamålsenligheten av ytterligare 
kostnader och skyldigheter samt deras 
inverkan på EU-företagen till följd av 
regler om tillbörlig aktsamhet, särskilt 
små och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ge bättre 
stöd till EU:s företag i att genomföra 
riktlinjerna för tillbörlig aktsamhet och 
relevanta lagar och förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 52
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
16 % som täcker hela värdekedjan. 
Parlamentet betonar att skydd av de 
mänskliga rättigheterna och förebyggande 
av företagsrelaterade överträdelser och 
kränkningar inte kan uppnås med 
nuvarande politik och att det behövs 
bindande unionslagstiftning för att 
överbrygga denna klyfta.

11. Europaparlamentet noterar hur 
europeiska företag försöker genomföra sin 
policy för företagens sociala ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna, och 
olika politiska strategier och lagar som 
inrättats för att uppmuntra eller kräva 
tillbörlig aktsamhet i olika medlemsstater, 
och ändå är det endast 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
16 % som täcker hela värdekedjan. 
Parlamentet betonar att skydd av de 
mänskliga rättigheterna och förebyggande 
av företagsrelaterade överträdelser och 
kränkningar inte kan uppnås med 
nuvarande politik och att det behövs 
bindande unionslagstiftning för att 
överbrygga denna klyfta.

Or. es
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Ändringsförslag 53
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av 
företagen som för närvarande tillämpar 
tillbörlig aktsamhet i sina leveranskedjor 
och endast 16 % som täcker hela 
värdekedjan. Parlamentet betonar att 
skydd av de mänskliga rättigheterna och 
förebyggande av företagsrelaterade 
överträdelser och kränkningar inte kan 
uppnås med nuvarande politik och att det 
behövs bindande unionslagstiftning för 
att överbrygga denna klyfta.

11. Europaparlamentet välkomnar 
försök som har gjorts av ett flertal 
europeiska företag att genomföra sin policy 
för företagens sociala ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna, och 
olika politiska strategier och lagar som 
inrättats för att uppmuntra eller kräva 
tillbörlig aktsamhet i olika medlemsstater, 
betonar att för att utöka skyddet av de 
mänskliga rättigheterna och förebygga 
företagsrelaterade överträdelser och 
kränkningar behövs en bättre rättslig ram.

Or. en

Ändringsförslag 54
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
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16 % som täcker hela värdekedjan. 
Parlamentet betonar att skydd av de 
mänskliga rättigheterna och förebyggande 
av företagsrelaterade överträdelser och 
kränkningar inte kan uppnås med 
nuvarande politik och att det behövs 
bindande unionslagstiftning för att 
överbrygga denna klyfta.

16 % som täcker hela värdekedjan. 
Parlamentet betonar att den nuvarande 
politiken inte alltid har uppnått målet att 
skydda de mänskliga rättigheterna och 
förebyggande av företagsrelaterade 
överträdelser och kränkningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för att 
överbrygga denna klyfta.

Or. en

Ändringsförslag 55
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
16 % som täcker hela värdekedjan. 
Parlamentet betonar att skydd av de 
mänskliga rättigheterna och förebyggande 
av företagsrelaterade överträdelser och 
kränkningar inte kan uppnås med 
nuvarande politik och att det behövs 
bindande unionslagstiftning för att 
överbrygga denna klyfta.

11. Europaparlamentet beklagar att det 
trots försök från europeiska företag att 
genomföra sin policy för företagens sociala 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna, och olika politiska strategier 
och lagar som inrättats för att uppmuntra 
eller kräva tillbörlig aktsamhet i olika 
medlemsstater, endast är 37 % av företagen 
som för närvarande tillämpar tillbörlig 
aktsamhet i sina leveranskedjor och endast 
16 % som täcker hela värdekedjan. 
Parlamentet betonar att skydd av de 
internationellt juridiskt bindande 
mänskliga rättigheterna och förebyggande 
av företagsrelaterade kränkningar inte kan 
uppnås med nuvarande politik och att det 
behövs bindande unionslagstiftning för att 
överbrygga denna klyfta.

Or. en

Ändringsförslag 56
Karol Karski

Förslag till yttrande
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Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att 
företag och investerare efterfrågar en 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet på 
unionsnivå avseende de mänskliga 
rättigheterna, för att harmonisera 
standarder och säkerställa lika villkor på 
global nivå och större rättslig och 
affärsmässig säkerhet.

12. Europaparlamentet är bekymrat 
över att vissa företag och investerare 
efterfrågar en obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet på unionsnivå avseende de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker de ytterligare och potentiella 
orimliga administrativa kostnaderna och 
bördorna i synnerhet för små och 
medelstora företag vederbörligen måste 
beaktas vid eventuell lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet i framtiden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
på förhand genomföra en grundlig 
konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 57
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att 
företag och investerare efterfrågar en 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet på 
unionsnivå avseende de mänskliga 
rättigheterna, för att harmonisera 
standarder och säkerställa lika villkor på 
global nivå och större rättslig och 
affärsmässig säkerhet.

12. Europaparlamentet noterar att olika 
grupper av berörda parter, företag och 
investerare efterfrågar en lagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet på 
unionsnivå avseende de mänskliga 
rättigheterna, för att harmonisera 
standarder på EU:s inre marknad och 
säkerställa lika villkor på global nivå och 
större rättslig och affärsmässig säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 58
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
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Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att 
företag och investerare efterfrågar en 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet på 
unionsnivå avseende de mänskliga 
rättigheterna, för att harmonisera 
standarder och säkerställa lika villkor på 
global nivå och större rättslig och 
affärsmässig säkerhet.

12. Europaparlamentet noterar att 
företag och investerare efterfrågar en 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet på 
unionsnivå avseende de mänskliga 
rättigheterna, för att harmonisera 
standarder och säkerställa lika villkor på 
global nivå och större rättslig och 
affärsmässig säkerhet. Parlamentet 
betonar att de lagstadgade kraven måste 
vara tillräckligt tydliga för att företagen 
ska kunna uppfylla dessa krav och veta 
hur de ska undvika påföljder och 
lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet bör 
säkerställa en konkurrensfördel för 
europeiska företag på kort och medellång 
sikt.

Or. en

Ändringsförslag 59
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet beklagar att 
den ekonomiska modellen sätter de 
anställdas produktivitet framför deras 
moraliska och psykiska hälsa. 
Parlamentet noterar exempelvis antalet 
födslar av för tidigt födda barn som 
kopplas till mödrarnas yrkesutövning.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
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Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att det ställs krav på företag från 
tredjeländer som verkar i EU att uppfylla 
de normer som EU begär vad gäller 
tillbörlig aktsamhet.

Or. es

Ändringsförslag 61
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag 
och företag som har sitt säte eller bedriver 
sin verksamhet på unionens inre marknad 
och att det inrättas effektiva mekanismer 
för övervakning, efterlevnad och 
prövning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 62
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
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tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad och 
att det inrättas effektiva mekanismer för 
övervakning, efterlevnad och prövning.

rättigheter och miljö så att det införs 
skyldigheter för unionsföretag och företag 
som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad och 
att det inrättas effektiva mekanismer för 
övervakning, efterlevnad och prövning.

Or. en

Ändringsförslag 63
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad och 
att det inrättas effektiva mekanismer för 
övervakning, efterlevnad och prövning.

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad, 
inbegripet samtliga finansinstitut med 
tillstånd att bedriva verksamhet i unionen, 
och att det inrättas effektiva mekanismer 
för övervakning, efterlevnad och prövning.

Or. en

Ändringsförslag 64
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
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rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad och 
att det inrättas effektiva mekanismer för 
övervakning, efterlevnad och prövning.

rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad, 
inklusive företag från tredjeländer, och 
inrättar effektiva mekanismer för 
övervakning, efterlevnad och prövning.

Or. es

Ändringsförslag 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag 
och företag som har sitt säte eller bedriver 
sin verksamhet på unionens inre marknad 
och att det inrättas effektiva mekanismer 
för övervakning, efterlevnad och 
prövning.

13. Europaparlamentet uppmanar 
företagen i Europeiska unionen att iaktta 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö. Parlamentet 
uppmanar företagen i Europeiska 
unionens medlemsstater att inrätta 
mekanismer i sina rekryterings-, 
investerings- och inköpspolicyer som i 
första hand väljer materiella och 
mänskliga resurser från sina respektive 
länder och i andra hand från 
medlemsstaterna i Europeiska unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 66
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 

13. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga 
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rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag som har sitt säte eller bedriver sin 
verksamhet på unionens inre marknad 
och att det inrättas effektiva mekanismer 
för övervakning, efterlevnad och 
prövning.

rättigheter och miljö så att det införs 
rättsliga skyldigheter för unionsföretag och 
företag. Parlamentet understryker att 
lagstiftningen bör inriktas på den första 
nivån av leveranskedjan utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 67
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet anser att 
företag ska vara skyldiga att identifiera, 
upphöra med, förhindra, mildra, övervaka 
och redogöra för potentiella och faktiska 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och miljön genom ett 
pågående förfarande för tillbörlig 
aktsamhet. Företag ska integrera denna 
skyldighet i alla sina affärsmetoder, 
affärsverksamheter och affärsbeslut i sina 
globala värdekedjor och sina 
företagsrelationer.

Or. en

Ändringsförslag 68
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet påminner 
dock om att ytterligare stöd till företag 
krävs för att säkerställa att 
genomförandet av sådan ny lagstiftning 
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inte leder till oproportionerliga hinder och 
finansiell börda för företagen.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 13b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet understryker 
att särskilda insatser måste göras för att 
säkerställa att reglerna för de europeiska 
företagen i slutänden även genomförs 
globalt för att undvika att ny lagstiftning 
endast leder till minskade europeiska 
verksamheter utan att faktiskt förbättra 
arbetstagarnas situation när det gäller de 
mänskliga rättigheterna då ekonomiska 
verksamheter helt enkelt flyttar till andra 
marknader med lägre standarder. 
Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla samma standarder för 
företag och konkurrenter i hela världen 
för att inte skapa konkurrensnackdelar 
för företag som tar ansvar medan företag 
med lägre standarder för tillbörlig 
aktsamhet gynnas.

Or. en

Ändringsförslag 70
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet 
rekommenderar att den tillbörliga 
aktsamhet som krävs enligt 

utgår
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unionslagstiftningen ska utvidgas till att 
omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit 
direkt kopplade till. Detta omfattar, men 
är inte begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, 
alla dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

Or. en

Ändringsförslag 71
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet 
rekommenderar att den tillbörliga 
aktsamhet som krävs enligt 
unionslagstiftningen ska utvidgas till att 
omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit 
direkt kopplade till. Detta omfattar, men 
är inte begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, 
alla dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit 
direkt kopplade till. Detta omfattar, men 
är inte begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, 
alla dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla faktiska negativa effekter 
som företaget har orsakat.

Or. en

Ändringsförslag 73
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit direkt 
kopplade till. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat genom handlingar eller 
utelämnanden, bidragit till att anstifta, 
förorsaka, mörka eller varit direkt 
kopplade till. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

Or. en

Ändringsförslag 74
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 14
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit direkt 
kopplade till. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som ett företag, eller ett 
finansinstitut, har eller kan ha orsakat, 
bidragit till eller varit direkt kopplade till. 
Detta omfattar, men är inte begränsat till, 
övergrepp i hela värdekedjan, inbegripet 
moderbolaget, alla dotterbolag, direkta och 
indirekta leverantörer och 
underleverantörer eller andra affärspartner.

Or. en

Ändringsförslag 75
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit 
direkt kopplade till. Detta omfattar, men är 
inte begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla effekter som företaget 
orsakat, bidragit till eller varit direkt 
kopplade till. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

Or. es

Ändringsförslag 76
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
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Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas 
till att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit direkt 
kopplade till. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att tillbörlig aktsamhet ska utvidgas till att 
omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit direkt 
kopplade till. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

Or. fr

Ändringsförslag 77
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla potentiella eller faktiska 
negativa effekter som företaget har eller 
kan ha orsakat, bidragit till eller varit 
direkt kopplade till. Detta omfattar, men är 
inte begränsat till, övergrepp i hela 
värdekedjan, inbegripet moderbolaget, alla 
dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
att den tillbörliga aktsamhet som krävs 
enligt unionslagstiftningen ska utvidgas till 
att omfatta alla kränkningar av 
internationellt juridiskt bindande 
mänskliga rättigheter som företaget har 
eller kan ha direkt orsakat. Detta omfattar, 
men är inte begränsat till, kränkningar i 
hela värdekedjan, inbegripet moderbolaget, 
alla dotterbolag, direkta och indirekta 
leverantörer och underleverantörer eller 
andra affärspartner.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky
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Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet 
rekommenderar att unionslagstiftningen 
omfattar alla företag och alla sektorer, 
inbegripet statsägda företag, banksektorn 
och finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 79
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet 
rekommenderar att unionslagstiftningen 
omfattar alla företag och alla sektorer, 
inbegripet statsägda företag, banksektorn 
och finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 80
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag och statliga organ, 
inbegripet deras offentliga upphandling 
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investeringsbanken. och exportkrediter, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
banken för återuppbyggnad och 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 81
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, och tillhandahålla 
särskilda undantag för små och 
medelstora företag för att undvika 
oproportionerlig administrativ börda och 
regleringsbörda för sådana små företag.

Or. en

Ändringsförslag 82
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
sektorer, inbegripet statsägda företag, 
banksektorn och finansinstitut, däribland 
Europeiska investeringsbanken.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och alla 
finansinstitut med tillstånd att bedriva 
verksamhet i unionen, däribland 
Europeiska investeringsbanken.

Or. en

Ändringsförslag 84
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 
företag, av alla storlekar och alla sektorer, 
inbegripet statsägda företag, banksektorn 
och finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

Or. en

Ändringsförslag 85
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen omfattar alla 

15. Europaparlamentet rekommenderar 
att den befintliga unionslagstiftningen 
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företag och alla sektorer, inbegripet 
statsägda företag, banksektorn och 
finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

omfattar alla företag och alla sektorer, 
inbegripet statsägda företag, banksektorn 
och finansinstitut, däribland Europeiska 
investeringsbanken.

Or. en

Ändringsförslag 86
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 15a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet betonar 
behovet av en gemensam europeisk 
harmoniserad rättslig ram eftersom det 
för närvarande finns flera lagar och 
standarder på de nationella nivåerna som 
kan orsaka komplexitet, osäkerhet och 
fragmentering medan en gemensam 
strategi kan tillhandahålla rättslig 
säkerhet och införa tydliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 87
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 15b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet 
rekommenderar att små och medelstora 
företag samt mikroföretag bör omfattas av 
en framtida EU-ram för tillbörlig 
aktsamhet men att deras förfaranden för 
aktsamhet bör följa ett proportionellt 
tillvägagångssätt som bland annat skulle 
kunna ta hänsyn till verksamhetsområde, 
företagets storlek, i vilket sammanhang 
det verkar, typen och allvarlighetsgraden 
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för riskerna i dess värdekedja, dess 
affärsmodell, dess position i 
värdekedjorna och dess produkters och 
tjänsters karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 88
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet rekommenderar 
att skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 
gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet understryker 
att de hänger ihop med de medborgerliga 
rättigheterna som hänför sig till en stat 
och som inte kan särskiljas från varandra. 
Parlamentet rekommenderar att 
skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 
gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 89
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet rekommenderar 

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet rekommenderar 
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att skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 
gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

att skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 
gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar överträdelser av de 
internationellt juridiskt bindande 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 90
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet rekommenderar 
att skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 
gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist, likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt. Parlamentet 
rekommenderar att skyldigheter om 
tillbörlig aktsamhet ska gälla för alla 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 91
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att alla 
mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet rekommenderar 
att skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 

16. Europaparlamentet påminner om 
att alla mänskliga rättigheter är universella, 
odelbara, ömsesidigt beroende och 
förbundna med varandra, och bör främjas 
och genomföras på ett rättvist och 
likvärdigt sätt. Parlamentet rekommenderar 
att skyldigheter om tillbörlig aktsamhet ska 
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gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

gälla för alla företagsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 92
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet 
rekommenderar att det antas 
unionslagstiftning om obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet för att kräva att 
företag identifierar och tar itu med sina 
konsekvenser för alla internationellt 
erkända mänskliga rättigheter, inbegripet 
åtminstone dem som omfattas av den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, alla nio grundläggande 
internationella fördrag om mänskliga 
rättigheter, ILO:s deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 93
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 17
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen 
om de mänskliga rättigheterna, alla nio 
grundläggande internationella fördrag 
om mänskliga rättigheter, 
ILO:s deklaration om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet och 
alla grundläggande ILO-konventioner, 
liksom den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
den internationella konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, vilka är 
bindande för Europarådets medlemsstater 
och även är bindande för 
medlemsstaterna genom unionsrätten och 
medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner.

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att en framtida unionslagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet bör kräva att företag 
identifierar och tar itu med sina 
konsekvenser för internationellt erkända 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 94
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 
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grundläggande internationella fördrag om 
mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter 
i arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

grundläggande internationella fördrag om 
mänskliga rättigheter, inbegripet 
FN:s deklaration om rättigheter för 
småskaliga jordbrukare och lantarbetare, 
ILO:s deklaration om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet, 
ILO:s konvention 169 om ursprungs- och 
stambefolkningar och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna, den internationella 
konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter och den 
internationella konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, vilka är 
bindande för Europarådets medlemsstater 
och även är bindande för medlemsstaterna 
genom unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner. 
Europaparlamentet är övertygat om att 
den framtida förordningen bör utgå från 
FN:s vägledande principer och 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, samt OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet i ansvarsfull 
företagsledning.

Or. en

Ändringsförslag 95
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 

17. Europaparlamentet uppmanar till 
en obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 
grundläggande internationella fördrag om 
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grundläggande internationella fördrag om 
mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter 
i arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter 
i arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner. 
Parlamentet uppmanar till tillbörlig 
aktsamhet med avseende på forskning på 
embryon. Parlamentet kräver i synnerhet 
ett bestämt och definitivt fördömande av 
skapandet av chimära embryon.

Or. fr

Ändringsförslag 96
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 
grundläggande internationella fördrag om 
mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter 
i arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 
grundläggande internationella fördrag om 
mänskliga rättigheter med hänsyn till att 
inte alla medlemsstater har ratificerat alla 
nio fördrag, ILO:s deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
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friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

Or. en

Ändringsförslag 97
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för att 
kräva att företag identifierar och tar itu 
med sina konsekvenser för alla 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, inbegripet åtminstone dem som 
omfattas av den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna, alla nio 
grundläggande internationella fördrag om 
mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter 
i arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

17. Europaparlamentet rekommenderar 
att det antas unionslagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet för 
EU:s inre marknad för att säkerställa ett 
fullständigt genomförande av de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
åtminstone dem som omfattas av den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, alla nio grundläggande 
internationella fördrag om mänskliga 
rättigheter, ILO:s deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet och alla grundläggande 
ILO-konventioner, liksom den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och den internationella 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vilka är bindande för 
Europarådets medlemsstater och även är 
bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner.

Or. en

Ändringsförslag 98
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 18

Förslag till yttrande Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att 
stadgan är tillämplig på all 
unionslagstiftning och på nationella 
myndigheter när de tillämpar 
unionsrätten både i unionen och 
i tredjeländer.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 99
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 18

Förslag till yttrande Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att 
stadgan är tillämplig på all 
unionslagstiftning och på nationella 
myndigheter när de tillämpar 
unionsrätten både i unionen och 
i tredjeländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 19

Förslag till yttrande Ändringsförslag

19. Europaparlamentet konstaterar att 
de mänskliga rättigheterna för grupper som 
riskerar att drabbas av utsatthet och 
marginalisering i oproportionell 

19. Europaparlamentet konstaterar att 
de mänskliga rättigheterna för grupper som 
riskerar att drabbas av utsatthet och 
marginalisering i oproportionell 
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utsträckning påverkas av företagens 
verksamhet. Parlamentet insisterar därför 
på att unionens lagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet bör 
hänvisa till gruppspecifika instrument när 
det gäller att fastställa omfattningen av 
företagens tillbörliga aktsamhet i fråga 
om mänskliga rättigheter. Parlamentet 
betonar i detta avseende att alla rättigheter 
som garanteras de hårdast drabbade 
grupperna enligt lokal, nationell eller 
internationell rätt måste omfattas, i enlighet 
med artikel 5 i Förenta nationernas 
förklaring om urbefolkningars rättigheter.

utsträckning påverkas av företagens 
verksamhet. Parlamentet betonar i detta 
avseende att alla rättigheter som garanteras 
de hårdast drabbade grupperna enligt lokal, 
nationell eller internationell rätt måste 
omfattas, i enlighet med artikel 5 i Förenta 
nationernas förklaring om urbefolkningars 
rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 19

Förslag till yttrande Ändringsförslag

19. Europaparlamentet konstaterar att 
de mänskliga rättigheterna för grupper som 
riskerar att drabbas av utsatthet och 
marginalisering i oproportionell 
utsträckning påverkas av företagens 
verksamhet. Parlamentet insisterar därför 
på att unionens lagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet bör 
hänvisa till gruppspecifika instrument när 
det gäller att fastställa omfattningen av 
företagens tillbörliga aktsamhet i fråga 
om mänskliga rättigheter. Parlamentet 
betonar i detta avseende att alla rättigheter 
som garanteras de hårdast drabbade 
grupperna enligt lokal, nationell eller 
internationell rätt måste omfattas, i enlighet 
med artikel 5 i Förenta nationernas 
förklaring om urbefolkningars rättigheter.

19. Europaparlamentet konstaterar att 
de mänskliga rättigheterna för grupper som 
riskerar att drabbas av utsatthet och 
marginalisering i oproportionell 
utsträckning påverkas av företagens 
verksamhet. Parlamentet betonar i detta 
avseende att alla rättigheter som garanteras 
de hårdast drabbade grupperna enligt lokal, 
nationell eller internationell rätt måste 
omfattas, i enlighet med artikel 5 i Förenta 
nationernas förklaring om urbefolkningars 
rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 19

Förslag till yttrande Ändringsförslag

19. Europaparlamentet konstaterar att 
de mänskliga rättigheterna för grupper som 
riskerar att drabbas av utsatthet och 
marginalisering i oproportionell 
utsträckning påverkas av företagens 
verksamhet. Parlamentet insisterar därför 
på att unionens lagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet bör 
hänvisa till gruppspecifika instrument när 
det gäller att fastställa omfattningen av 
företagens tillbörliga aktsamhet i fråga 
om mänskliga rättigheter. Parlamentet 
betonar i detta avseende att alla rättigheter 
som garanteras de hårdast drabbade 
grupperna enligt lokal, nationell eller 
internationell rätt måste omfattas, i enlighet 
med artikel 5 i Förenta nationernas 
förklaring om urbefolkningars rättigheter.

19. Europaparlamentet konstaterar att 
de mänskliga rättigheterna för grupper som 
riskerar att drabbas av utsatthet och 
marginalisering i oproportionell 
utsträckning påverkas av företagens 
verksamhet. Parlamentet betonar i detta 
avseende att alla rättigheter som garanteras 
de hårdast drabbade grupperna enligt lokal, 
regional, nationell eller internationell rätt 
måste omfattas, i enlighet med artikel 5 i 
Förenta nationernas förklaring om 
urbefolkningars rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Assita Kanko

Förslag till yttrande
Punkt 19a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet efterfrågar i 
detta hänseende att kommissionen 
genomför en grundlig översyn av företag 
baserade i Xinjiang som exporterar 
produkter till EU för att fastställa 
potentiella kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, särskilt sådana som avser 
förtryck av uigurer.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 20

Förslag till yttrande Ändringsförslag

20. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s arbetsgrupp för företag och mänskliga 
rättigheter betonade den differentierade 
och oproportionella inverkan som 
företagsverksamhet har på kvinnor och 
flickor och har påpekat att tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter 
bör omfatta både faktiska och potentiella 
konsekvenser för kvinnors rättigheter.

20. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s arbetsgrupp för företag och mänskliga 
rättigheter betonade den differentierade 
och oproportionella inverkan som 
företagsverksamhet har på kvinnor och 
flickor och har påpekat att tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter 
bör omfatta både faktiska och potentiella 
konsekvenser för kvinnors rättigheter. 
Parlamentet noterar med oro 
arbetslösheten bland personer med 
funktionsnedsättning som är högre än hos 
den befolkningen i stort.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 20a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet 
rekommenderar att jämställdhet hanteras 
som en gränsöverskridande fråga för att 
säkerställa att företag tar hänsyn till deras 
verksamheters potentiella olikartade 
effekter på kvinnor och män och 
garanterar jämställdhetsorienterade 
åtgärder med särskild uppmärksamhet på 
upprepade eller allvarliga former av 
diskriminering och genom fastställande 
av överlappande sårbarheter. Parlamentet 
påpekar att en strategi för lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet som inte tar hänsyn 
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till jämställdhetsaspekter faktiskt skulle 
kunna stärka den bristande jämlikheten. 
Parlamentet föreslår därför att samråden 
i samband med utarbetande av lagarna 
bör inkludera kvinnliga arbetstagare, 
genusexperter och 
kvinnorättsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 106
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 20a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet konstaterar att 
det finns en motsättning mellan den allt 
starkare viljan att inkludera personer med 
funktionsnedsättningar i vårt samhälle 
och de vinster realiserade av europeiska 
företag genom försäljningen av det nya 
icke-invasiva fostertestet för screening av 
trisomi 21 (NIPT – non-invasive prenatal 
testing), vilket leder till att antalet aborter 
av barn med trisomi 21 ökar.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 21

Förslag till yttrande Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter och miljö har förklarat att rätten 
till liv, hälsa, livsmedel, vatten och 
utveckling samt rätten till en säker, ren, 

21. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter och miljö har förklarat att rätten 
till liv, hälsa, livsmedel, vatten och 
utveckling samt rätten till en säker, ren, 
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hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga 
för att de mänskliga rättigheterna ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Parlamentet påpekar 
att FN:s generalförsamling i sin resolution 
64/292 erkände rätten till säkert och rent 
dricksvatten och sanitet som en mänsklig 
rättighet. Parlamentet rekommenderar 
därför att dessa rättigheter ska omfattas av 
lagstiftningen.

hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga 
för att de mänskliga rättigheterna ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Parlamentet 
noterar att FN:s särskilda rapportör även 
har betonar att förlusten av biologisk 
mångfald undergräver ett fullständigt 
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 
och att stater bör reglera skador på den 
biologiska mångfalden som orsakas av 
privata aktörer såväl som statliga 
myndigheter. Parlamentet påpekar att 
FN:s generalförsamling i sin resolution 
64/292 erkände rätten till säkert och rent 
dricksvatten och sanitet som en mänsklig 
rättighet. Parlamentet rekommenderar 
därför att dessa rättigheter ska omfattas av 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 108
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 21

Förslag till yttrande Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter och miljö har förklarat att rätten 
till liv, hälsa, livsmedel, vatten och 
utveckling samt rätten till en säker, ren, 
hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga 
för att de mänskliga rättigheterna ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Parlamentet påpekar 
att FN:s generalförsamling i sin resolution 
64/292 erkände rätten till säkert och rent 
dricksvatten och sanitet som en mänsklig 
rättighet. Parlamentet rekommenderar 
därför att dessa rättigheter ska omfattas av 
lagstiftningen.

21. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter och miljö har förklarat att rätten 
till liv, hälsa, livsmedel, vatten och 
utveckling samt rätten till en säker, ren, 
hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga 
för att de mänskliga rättigheterna ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Parlamentet påpekar 
att FN:s generalförsamling i sin resolution 
64/292 erkände rätten till säkert och rent 
dricksvatten och sanitet som en mänsklig 
rättighet. Parlamentet rekommenderar att 
dessa rättigheter ska omfattas av all möjlig 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 21

Förslag till yttrande Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter och miljö har förklarat att rätten 
till liv, hälsa, livsmedel, vatten och 
utveckling samt rätten till en säker, ren, 
hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga 
för att de mänskliga rättigheterna ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Parlamentet påpekar 
att FN:s generalförsamling i sin resolution 
64/292 erkände rätten till säkert och rent 
dricksvatten och sanitet som en mänsklig 
rättighet. Parlamentet rekommenderar 
därför att dessa rättigheter ska omfattas av 
lagstiftningen.

21. Europaparlamentet påminner om att 
FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter och miljö har förklarat att rätten 
till liv, hälsa, livsmedel, vatten och 
utveckling samt rätten till en säker, ren, 
hälsosam och hållbar miljö är nödvändiga 
för att de mänskliga rättigheterna ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Parlamentet påpekar 
att FN:s generalförsamling i sin resolution 
64/292 erkände rätten till säkert och rent 
dricksvatten och sanitet som en mänsklig 
rättighet. Parlamentet rekommenderar 
därför att dessa rättigheter ska omfattas av 
lagstiftningen. Parlamentet anser att 
lagstiftningen bör inkludera direktiv 
2008/99/EG om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 110
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 22

Förslag till yttrande Ändringsförslag

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att 
FN:s medlemsstater är skyldiga att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
hanteringen av de skadliga effekterna av 

utgår
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klimatförändringarna. Parlamentet 
påpekar att Nederländernas högsta 
domstol har bekräftat att artiklarna 2 och 
8 i Europakonventionen föreskriver en 
positiv skyldighet för konventionsstaterna 
att vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga farliga klimatförändringar. 
Parlamentet anser bestämt att 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna i enlighet med 
Parisavtalets temperaturmål måste ingå i 
företagens obligatoriska tillbörliga 
aktsamhet avseende mänskliga rättigheter 
och miljö enligt lagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 111
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 22

Förslag till yttrande Ändringsförslag

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att 
FN:s medlemsstater är skyldiga att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
hanteringen av de skadliga effekterna av 
klimatförändringarna. Parlamentet 
påpekar att Nederländernas högsta 
domstol har bekräftat att artiklarna 2 och 
8 i Europakonventionen föreskriver en 
positiv skyldighet för konventionsstaterna 
att vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga farliga klimatförändringar. 
Parlamentet anser bestämt att begränsning 
av och anpassning till klimatförändringarna 
i enlighet med Parisavtalets temperaturmål 
måste ingå i företagens obligatoriska 

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att FN:s 
medlemsstater är skyldiga att respektera de 
mänskliga rättigheterna i hanteringen av de 
skadliga effekterna av 
klimatförändringarna. Parlamentet anser 
bestämt att begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna i enlighet med 
Parisavtalets temperaturmål måste ingå 
i företagens obligatoriska tillbörliga 
aktsamhet avseende mänskliga rättigheter 
och miljö enligt lagstiftningen.
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tillbörliga aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö enligt lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 112
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 22

Förslag till yttrande Ändringsförslag

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att 
FN:s medlemsstater är skyldiga att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
hanteringen av de skadliga effekterna av 
klimatförändringarna. Parlamentet påpekar 
att Nederländernas högsta domstol har 
bekräftat att artiklarna 2 och 8 i 
Europakonventionen föreskriver en positiv 
skyldighet för konventionsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att förebygga farliga 
klimatförändringar. Parlamentet anser 
bestämt att begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna i 
enlighet med Parisavtalets temperaturmål 
måste ingå i företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö enligt lagstiftningen.

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att 
FN:s medlemsstater är skyldiga att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
hanteringen av de skadliga effekterna av 
klimatförändringarna. Parlamentet påpekar 
att Nederländernas högsta domstol har 
bekräftat att artiklarna 2 och 8 i 
Europakonventionen föreskriver en positiv 
skyldighet för konventionsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att förebygga farliga 
klimatförändringar. Parlamentet anser 
bestämt att all möjlig lagstiftning om 
företagens tillbörliga aktsamhet måste 
vara i enlighet med Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 113
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 22
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att 
FN:s medlemsstater är skyldiga att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
hanteringen av de skadliga effekterna av 
klimatförändringarna. Parlamentet påpekar 
att Nederländernas högsta domstol har 
bekräftat att artiklarna 2 och 8 i 
Europakonventionen föreskriver en positiv 
skyldighet för konventionsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att förebygga farliga 
klimatförändringar. Parlamentet anser 
bestämt att begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna i enlighet med 
Parisavtalets temperaturmål måste ingå i 
företagens obligatoriska tillbörliga 
aktsamhet avseende mänskliga rättigheter 
och miljö enligt lagstiftningen.

22. Europaparlamentet noterar att 
FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och FN:s råd för mänskliga 
rättigheter har förklarat att 
klimatförändringarna har en negativ 
inverkan på ett fullständigt och effektivt 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
Parlamentet understryker att 
FN:s medlemsstater är skyldiga att 
respektera de mänskliga rättigheterna i 
hanteringen av de skadliga effekterna av 
klimatförändringarna. Parlamentet påpekar 
att Nederländernas högsta domstol har 
bekräftat att artiklarna 2 och 8 i 
Europakonventionen föreskriver en positiv 
skyldighet för konventionsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att förebygga farliga 
klimatförändringar. Parlamentet anser 
bestämt att begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna i enlighet med 
Parisavtalets temperaturmål måste ingå i de 
multinationella företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet avseende mänskliga 
rättigheter och miljö enligt lagstiftningen.

Or. es

Ändringsförslag 114
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 23

Förslag till yttrande Ändringsförslag

23. Europaparlamentet konstaterar att 
vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till 
svåra utmaningar för hållbarhet och 
miljö, utan också medför allvarliga 
negativa konsekvenser för 
lokalsamhällenas sociala, ekonomiska, 
kulturella, medborgerliga och politiska 
rättigheter. Sådana affärsmetoder 

utgår
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kränker folkens grundläggande rätt till 
självbestämmande och principen om 
permanent suveränitet, tillgång och 
kontroll över sina naturresurser, som 
fastställs i FN:s generalförsamlings 
resolution 1803 (XVII). Parlamentet 
rekommenderar att lagstiftningen ålägger 
medlemsstaterna att reglera företagens 
verksamhet i enlighet med sitt åtagande 
att följa de principer som fastställs i 
FN-stadgan, inbegripet de grundläggande 
principerna om jämlikhet, icke-
diskriminering och självbestämmanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 115
Janina Ochojska

Förslag till yttrande
Punkt 23

Förslag till yttrande Ändringsförslag

23. Europaparlamentet konstaterar att 
vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till svåra 
utmaningar för hållbarhet och miljö, utan 
också medför allvarliga negativa 
konsekvenser för lokalsamhällenas sociala, 
ekonomiska, kulturella, medborgerliga och 
politiska rättigheter. Sådana affärsmetoder 
kränker folkens grundläggande rätt till 
självbestämmande och principen om 
permanent suveränitet, tillgång och 
kontroll över sina naturresurser, som 
fastställs i FN:s generalförsamlings 
resolution 1803 (XVII). Parlamentet 
rekommenderar att lagstiftningen ålägger 
medlemsstaterna att reglera företagens 
verksamhet i enlighet med sitt åtagande att 
följa de principer som fastställs i 
FN-stadgan, inbegripet de grundläggande 
principerna om jämlikhet, icke-
diskriminering och självbestämmanderätt.

23. Europaparlamentet konstaterar att 
vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till svåra 
utmaningar för hållbarhet och orsakar 
miljöförstöring, utan också medför 
allvarliga negativa konsekvenser för 
lokalsamhällenas sociala, ekonomiska, 
kulturella, medborgerliga och politiska 
rättigheter, som särskilt påverkar 
urbefolkningars och minoriteter. Sådana 
affärsmetoder kränker folkens 
grundläggande rätt till självbestämmande 
och principen om permanent suveränitet, 
tillgång och kontroll över sina 
naturresurser, som fastställs i FN:s 
generalförsamlings resolution 1803 (XVII). 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen ålägger medlemsstaterna att 
reglera företagens verksamhet i enlighet 
med sitt åtagande att följa de principer som 
fastställs i FN-stadgan, inbegripet de 
grundläggande principerna om jämlikhet, 
icke-diskriminering och 
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självbestämmanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 116
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 23

Förslag till yttrande Ändringsförslag

23. Europaparlamentet konstaterar att 
vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till svåra 
utmaningar för hållbarhet och miljö, utan 
också medför allvarliga negativa 
konsekvenser för lokalsamhällenas sociala, 
ekonomiska, kulturella, medborgerliga och 
politiska rättigheter. Sådana affärsmetoder 
kränker folkens grundläggande rätt till 
självbestämmande och principen om 
permanent suveränitet, tillgång och 
kontroll över sina naturresurser, som 
fastställs i FN:s generalförsamlings 
resolution 1803 (XVII). Parlamentet 
rekommenderar att lagstiftningen ålägger 
medlemsstaterna att reglera företagens 
verksamhet i enlighet med sitt åtagande att 
följa de principer som fastställs i 
FN-stadgan, inbegripet de grundläggande 
principerna om jämlikhet, icke-
diskriminering och självbestämmanderätt.

23. Europaparlamentet konstaterar att 
vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till svåra 
utmaningar för hållbarhet och miljö, utan 
också medför allvarliga negativa 
konsekvenser för lokalsamhällenas sociala, 
ekonomiska, kulturella, medborgerliga och 
politiska rättigheter. Sådana affärsmetoder 
kränker principen om permanent 
suveränitet, tillgång och kontroll över sina 
naturresurser, som fastställs i FN:s 
generalförsamlings resolution 1803 (XVII). 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen ålägger medlemsstaterna att 
reglera företagens verksamhet i enlighet 
med sitt åtagande att följa de principer som 
fastställs i FN-stadgan, inbegripet de 
grundläggande principerna om jämlikhet, 
icke-diskriminering och 
självbestämmanderätt.

Or. es

Ändringsförslag 117
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 23

Förslag till yttrande Ändringsförslag

23. Europaparlamentet konstaterar att 23. Europaparlamentet konstaterar att 
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vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till svåra 
utmaningar för hållbarhet och miljö, utan 
också medför allvarliga negativa 
konsekvenser för lokalsamhällenas sociala, 
ekonomiska, kulturella, medborgerliga och 
politiska rättigheter. Sådana affärsmetoder 
kränker folkens grundläggande rätt till 
självbestämmande och principen om 
permanent suveränitet, tillgång och 
kontroll över sina naturresurser, som 
fastställs i FN:s generalförsamlings 
resolution 1803 (XVII). Parlamentet 
rekommenderar att lagstiftningen ålägger 
medlemsstaterna att reglera företagens 
verksamhet i enlighet med sitt åtagande att 
följa de principer som fastställs i 
FN-stadgan, inbegripet de grundläggande 
principerna om jämlikhet, icke-
diskriminering och självbestämmanderätt.

vissa företag utnyttjar naturresurser på ett 
olagligt sätt, vilket inte bara leder till svåra 
utmaningar för hållbarhet och miljö, utan 
också medför allvarliga negativa 
konsekvenser för lokalsamhällenas sociala, 
ekonomiska, kulturella, medborgerliga och 
politiska rättigheter. Sådana affärsmetoder 
kränker folkens grundläggande rätt till 
självbestämmande och principen om 
permanent suveränitet, tillgång och 
kontroll över sina naturresurser, som 
fastställs i FN:s generalförsamlings 
resolution 1803 (XVII). Parlamentet 
rekommenderar att möjlig lagstiftning 
ålägger medlemsstaterna att reglera 
företagens verksamhet i enlighet med sitt 
åtagande att följa de principer som 
fastställs i FN-stadgan, inbegripet de 
grundläggande principerna om jämlikhet, 
icke-diskriminering och 
självbestämmanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 118
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 24

Förslag till yttrande Ändringsförslag

24. Europaparlamentet konstaterar att 
korruption på systemnivå strider mot 
principerna om öppenhet, 
ansvarsskyldighet och icke-
diskriminering, vilket har allvarliga 
konsekvenser för det faktiska åtnjutandet 
av mänskliga rättigheter. Parlamentet 
påminner om att medlemsstaterna enligt 
OECD:s konvention om bekämpande av 
bestickning och Förenta nationernas 
konvention mot korruption måste införa 
effektiva metoder för att förebygga 
korruption. Parlamentet betonar att 
bestämmelserna i Förenta nationernas 
konvention mot korruption bör ingå i 

utgår
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skyldigheterna i lagstiftningen avseende 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 119
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 25

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att 
vissa företag anklagas för att ha haft 
vinning av eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller icke-
statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och grova brott mot 
internationell rätt, att tillbörlig aktsamhet 
enligt unionslagstiftningen bör utvidgas 
till att omfatta brott mot internationell 
straffrätt och internationell humanitär 
rätt där företag kan vara inblandade.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 120
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 25

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att vissa 25. Europaparlamentet noterar att vissa 
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företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna och grova 
brott mot internationell rätt, att tillbörlig 
aktsamhet enligt unionslagstiftningen bör 
utvidgas till att omfatta brott mot 
internationell straffrätt och internationell 
humanitär rätt där företag kan vara 
inblandade.

företag har vinning av eller till och med 
medverkar i krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna och grova 
brott mot internationell rätt, att tillbörlig 
aktsamhet enligt unionslagstiftningen bör 
utvidgas till att omfatta brott mot 
internationell straffrätt och internationell 
humanitär rätt där företag kan vara 
inblandade. Parlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen bör kräva att 
företag respekterar 
Genèvekonventionerna och de ytterligare 
två protokollen, enligt vad som förtydligas 
av FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter, 
Haagkonventionen och Romstadgan för 
internationella brottmålsdomstolen.

Or. en

Ändringsförslag 121
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 25

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att vissa 
företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 

25. Europaparlamentet noterar att vissa 
företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen gör en 
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avsevärda risker för allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och grova brott mot 
internationell rätt, att tillbörlig aktsamhet 
enligt unionslagstiftningen bör utvidgas till 
att omfatta brott mot internationell 
straffrätt och internationell humanitär rätt 
där företag kan vara inblandade.

bedömning av effekten av att utvidga 
tillbörlig aktsamhet enligt 
unionslagstiftningen till att omfatta brott 
mot internationell straffrätt och 
internationell humanitär rätt.

Or. en

Ändringsförslag 122
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 25

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att vissa 
företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna och grova 
brott mot internationell rätt, att tillbörlig 
aktsamhet enligt unionslagstiftningen bör 
utvidgas till att omfatta brott mot 
internationell straffrätt och internationell 
humanitär rätt där företag kan vara 
inblandade.

25. Europaparlamentet noterar att vissa 
företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga kränkningar 
av de internationellt juridiskt bindande 
mänskliga rättigheterna och grova brott 
mot internationell rätt, att tillbörlig 
aktsamhet enligt unionslagstiftningen bör 
utvidgas till att omfatta brott mot 
internationell straffrätt och internationell 
humanitär rätt där företag kan vara 
inblandade.

Or. en

Ändringsförslag 123
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima
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Förslag till yttrande
Punkt 25

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att vissa 
företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna och grova 
brott mot internationell rätt, att tillbörlig 
aktsamhet enligt unionslagstiftningen bör 
utvidgas till att omfatta brott mot 
internationell straffrätt och internationell 
humanitär rätt där företag kan vara 
inblandade.

25. Europaparlamentet noterar att vissa 
företag anklagas för att ha haft vinning av 
eller till och med medverkat i 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten på grund av sin egen eller 
deras affärspartners verksamhet i 
konfliktdrabbade områden eller deras 
affärsförbindelser med statliga eller 
icke-statliga aktörer som är inblandade i 
konflikter världen över. Parlamentet 
rekommenderar, för att förebygga 
avsevärda risker för allvarliga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna och grova 
brott mot internationell rätt, att tillbörlig 
aktsamhet enligt unionslagstiftningen bör 
utvidgas till att omfatta brott mot 
internationell straffrätt och internationell 
humanitär rätt där företag är direkt 
inblandade.

Or. en

Ändringsförslag 124
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 25a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet påminner om 
den utsatta situationen för äldre och 
personer i beroendeställning som 
uppmärksammats under 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
uppmanar företagen inom den berörda 
sektorn att respektera människolivets 
värdighet. Parlamentet fördömer metoden 
att avbryta tillförseln av näring och vätska 
till en person i beroendeställning i syfte 
att framkalla dennes död.
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Or. fr

Ändringsförslag 125
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 25a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet konstaterar att 
det i vissa sektorer redan har införts 
program, standarder och 
certifieringssystem för att uppfylla 
skyldigheterna i fråga om mänskliga 
rättigheter i leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 126
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens tillbörliga 
aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter 
och miljö ska bygga på principen om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, i enlighet med 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att 
företagen bör undvika att kränka de 
mänskliga rättigheterna samt ta itu med de 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna som de är kopplade till, vilket 
skulle kunna innebära att ha en 
genomgripande människorättspolicy och 
en process för tillbörlig aktsamhet i fråga 
om mänskliga rättigheter.
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tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 127
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer som tar hänsyn till 
kön, är kostnadsfria och inte innebär 
några risker för vedergällning mot 
rättighetsinnehavare.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är kopplade 
till, vilket i praktiken innebär att de bör ha 
en genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 129
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
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respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör 
undvika att kränka de mänskliga 
rättigheterna samt ta itu med de negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna som de är direkt eller indirekt 
kopplade till, vilket i praktiken innebär att 
de bör ha en genomgripande 
människorättspolicy, en process för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter samt lämpliga och tillräckliga 
åtgärder för att underlätta tillgången till 
effektiva rättsmedel för affärsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
även på företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen inte får 
överträda de mänskliga rättigheterna, utan 
måste säkerställa att de respekteras och de 
bör ta itu med de negativa konsekvenser 
för de mänskliga rättigheterna som de är 
direkt eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 130
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
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tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 131
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de universella mänskliga 
rättigheterna, i enlighet med FN:s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att 
företagen bör undvika att kränka de 
mänskliga rättigheterna samt ta itu med 
dem i händelse av kränkningar, ha en 
specifik policy, en process för tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter 
samt lämpliga och tillräckliga åtgärder för 
att underlätta tillgången till effektiva 
rättsmedel för affärsrelaterade kränkningar 
av de internationellt juridiskt bindande 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 132
Karol Karski
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Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör undvika 
att kränka de mänskliga rättigheterna samt 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens möjliga tillbörliga 
aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter 
och miljö ska bygga på principen om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, i enlighet med 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att 
företagen bör undvika att kränka de 
mänskliga rättigheterna samt ta itu med de 
negativa konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna som de är direkt eller indirekt 
kopplade till, vilket i praktiken innebär att 
de bör ha en genomgripande 
människorättspolicy, en process för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter samt lämpliga och tillräckliga 
åtgärder för att underlätta tillgången till 
effektiva rättsmedel för affärsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
även på företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 133
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 26

Förslag till yttrande Ändringsförslag

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 

26. Europaparlamentet rekommenderar 
att kraven på företagens obligatoriska 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö ska bygga på 
principen om företagens ansvar att 
respektera de mänskliga rättigheterna, i 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
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företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen bör 
undvika att kränka de mänskliga 
rättigheterna samt ta itu med de negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna som de är direkt eller indirekt 
kopplade till, vilket i praktiken innebär att 
de bör ha en genomgripande 
människorättspolicy, en process för 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter samt lämpliga och tillräckliga 
åtgärder för att underlätta tillgången till 
effektiva rättsmedel för affärsrelaterade 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
även på företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet anser att företagen inte bör 
kränka de mänskliga rättigheterna samt bör 
ta itu med de negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna som de är direkt 
eller indirekt kopplade till, vilket i 
praktiken innebär att de bör ha en 
genomgripande människorättspolicy, en 
process för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter samt lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att underlätta 
tillgången till effektiva rättsmedel för 
affärsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, även på 
företagsnivå, och andra 
klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 134
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att fastställa, 
upphöra med, förebygga, mildra, övervaka 
och åtgärda negativa effekter, inom ramen 
för deras kapacitet. Parlamentet påminner 
om att förfarandet för tillbörlig aktsamhet 
är ett kontinuerligt, förebyggande och 
riskbaserat förfarande.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet. Parlamentet beklagar i 
detta avseende att företag gör reklam för 
surrogatmoderskap trots att detta är 
förbjudet i de flesta av Europeiska 
unionens länder.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Peter van Dalen

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna, särskilt med 
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understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

avseende på religiösa minoriteter. 
Parlamentet understryker att företagen 
måste göra allt som står i deras makt för att 
förebygga och mildra negativa effekter, 
inom ramen för deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 137
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

27. Europaparlamentet anser att företag 
och finansinstitut har ett ansvar att se till 
att deras verksamhet inte undergräver eller 
skadar skyddet av mänskliga och 
miljömässiga rättigheter. Parlamentet 
framhäver enträget att de inte får främja, 
delta i eller på något sätt bidra till eller 
stödja politik och verksamhet som kan leda 
till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet understryker att 
företagen måste göra allt som står i deras 
makt för att förebygga och mildra negativa 
effekter, inom ramen för deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 138
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
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att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

att de inte får främja, delta i, förorsaka, 
mörka eller på något sätt bidra till eller 
stödja politik och verksamhet som kan leda 
till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet understryker att 
företagen måste göra allt som står i deras 
makt för att förebygga och mildra negativa 
effekter, inom ramen för deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 139
Peter van Dalen

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga, religiösa och 
miljömässiga rättigheter. Parlamentet 
framhäver enträget att de inte får främja, 
delta i eller på något sätt bidra till eller 
stödja politik och verksamhet som kan leda 
till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet understryker att 
företagen måste göra allt som står i deras 
makt för att förebygga och mildra negativa 
effekter, inom ramen för deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 140
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
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verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

verksamhet inte undergräver skyddet av 
mänskliga och miljömässiga rättigheter. 
Parlamentet framhäver enträget att de inte 
får främja, delta i eller på något sätt bidra 
till eller stödja politik och verksamhet som 
kan leda till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet understryker att 
företagen måste göra allt som står i deras 
makt för att förebygga och mildra negativa 
effekter, inom ramen för deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 141
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 27

Förslag till yttrande Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
som står i deras makt för att förebygga och 
mildra negativa effekter, inom ramen för 
deras kapacitet.

27. Europaparlamentet anser att företag 
har ett ansvar att se till att deras 
verksamhet inte undergräver eller skadar 
skyddet av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter. Parlamentet framhäver enträget 
att de inte får främja, delta i eller på något 
sätt bidra till eller stödja politik och 
verksamhet som kan leda till kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
understryker att företagen måste göra allt 
för att förebygga och mildra negativa 
effekter inom ramen för deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 142
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 27a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet bekräftar att 
orättvis och exploaterande inköpspraxis 
ofta kommer att medföra negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna eftersom det i vissa sektorer 
har funnits en koppling mellan låga 
priser och ökat skuldslaveri, påtvingad 
övertid och olagliga löneavdrag. 
Parlamentet rekommenderar att en 
översyn av inköpspraxisen uttryckligen 
inkluderas i skyldigheten om tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 143
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom 
kön, etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper. Detta 
måste återspeglas i förfarandena för 
tillbörlig aktsamhet, inbegripet 
förfarandena för bedömning av följderna 
för de mänskliga rättigheterna samt 
förfarandena för korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 144
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky
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Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, utsatthet för 
konflikter eller våld eller andra faktorer. 
Detta måste återspeglas i förfarandena för 
tillbörlig aktsamhet, inbegripet 
förfarandena för bedömning av följderna 
för de mänskliga rättigheterna samt 
förfarandena för korrigerande åtgärder. 
Parlamentet insisterar på att vissa mer 
utsatta grupper som personer med 
funktionsnedsättningar, äldre och barn 
bör kunna dra nytta av mer specifika och 
förstärkta skydd i egenskap av rättigheter 
för enskilda.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, social ställning och 
sysselsättningsstatus, 
fackföreningsengagemang, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
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rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 146
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, religion, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, status som 
ursprungsbefolkning, utsatthet för 
konflikter eller våld eller andra faktorer. 
Detta måste återspeglas i förfarandena för 
tillbörlig aktsamhet, inbegripet 
förfarandena för bedömning av följderna 
för de mänskliga rättigheterna samt 
förfarandena för korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 147
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 

28. Europaparlamentet betonar att 
universella konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
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grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

grund av samverkande faktorer såsom 
ålder, kön, etnicitet, religion, social 
ställning och sysselsättningsstatus, 
migrant- eller flyktingstatus, utsatthet för 
konflikter eller våld eller andra faktorer. 
Detta måste återspeglas i förfarandena för 
tillbörlig aktsamhet, inbegripet 
förfarandena för bedömning av följderna 
för de mänskliga rättigheterna samt 
förfarandena för korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 148
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
sexuell läggning, etnicitet, social ställning 
och sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 149
Janina Ochojska

Förslag till yttrande
Punkt 28
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, funktionsnedsättning, 
utsatthet för konflikter eller våld eller 
andra faktorer. Detta måste återspeglas i 
förfarandena för tillbörlig aktsamhet, 
inbegripet förfarandena för bedömning av 
följderna för de mänskliga rättigheterna 
samt förfarandena för korrigerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 150
Peter van Dalen

Förslag till yttrande
Punkt 28

Förslag till yttrande Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

28. Europaparlamentet betonar att 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna kan vara specifika för vissa 
rättsinnehavare och utsatta grupper på 
grund av samverkande faktorer såsom kön, 
etnicitet, social och religiös ställning och 
sysselsättningsstatus, migrant- eller 
flyktingstatus, utsatthet för konflikter eller 
våld eller andra faktorer. Detta måste 
återspeglas i förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet förfarandena för 
bedömning av följderna för de mänskliga 
rättigheterna samt förfarandena för 
korrigerande åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 29

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29. Europaparlamentet konstaterar att 
risken för företagsrelaterade negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna inte alltid är beroende av 
företagets storlek. Parlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 
om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

29. Europaparlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 
om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

Or. en

Ändringsförslag 152
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 29

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29. Europaparlamentet konstaterar att 
risken för företagsrelaterade negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna inte alltid är beroende av 
företagets storlek. Parlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 

29. Europaparlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 
om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
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om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

Or. en

Ändringsförslag 153
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 29

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29. Europaparlamentet konstaterar att 
risken för företagsrelaterade negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna inte alltid är beroende av 
företagets storlek. Parlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 
om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

29. Europaparlamentet konstaterar att 
risken för företagsrelaterade negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna inte alltid är beroende av 
företagets storlek. Parlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet, 
inbegripet en analys av det regionala och 
lokala sammanhanget när det gäller 
mänskliga rättigheter, och verksamheten. 
Parlamentet påminner om att 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter föreskriver tre 
faktorer som bör beaktas vid bedömningen 
av i hur allvarlig utsträckning företag 
inverkar på de mänskliga rättigheterna: 
konsekvensernas storlek, omfattning och 
huruvida de är irreparabla. Parlamentet 
konstaterar även att de negativa 
konsekvenserna kan se olika ut för 
kvinnor och män, såsom betonas av 
FN:s arbetsgrupp för företag och 
mänskliga rättigheter i dess 
genusriktlinjer för FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
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rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 154
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 29

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29. Europaparlamentet konstaterar att 
risken för företagsrelaterade negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna inte alltid är beroende av 
företagets storlek. Parlamentet framhåller 
bestämt att omfattningen av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet måste 
baseras på risken för negativa 
konsekvenser och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 
om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

29. Europaparlamentet konstaterar att 
risken för företagsrelaterade kränkningar 
de mänskliga rättigheterna inte alltid är 
beroende av företagets storlek. Parlamentet 
framhåller bestämt att omfattningen av 
skyldigheterna avseende tillbörlig 
aktsamhet måste baseras på risken för 
kränkningar och vara specifik för landet 
och verksamheten. Parlamentet påminner 
om att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter 
föreskriver tre faktorer som bör beaktas vid 
bedömningen av i hur allvarlig 
utsträckning företag inverkar på de 
mänskliga rättigheterna: konsekvensernas 
storlek, omfattning och huruvida de är 
irreparabla.

Or. en

Ändringsförslag 155
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 29a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet 
rekommenderar att lagstiftningen kräver 
förstärkt tillbörlig aktsamhet i fråga om 
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mänskliga rättigheter och miljö av företag 
som har planerat och/eller planerar att 
bedriva affärsverksamhet eller 
affärsrelationer i konfliktdrabbade 
områden. Parlamentet rekommenderar att 
den förstärkta tillbörliga aktsamheten 
exempelvis skulle kunna inkludera ett 
krav på att inte bedriva verksamhet i 
situationer där tillbörlig aktsamhet inte 
kan utföras och/eller garantera att man 
inte kommer att medverka eller bidra till 
kränkningar som skulle kunna uppgå till 
allvarliga överträdelser av internationell 
lagstiftning och internationellt erkända 
brott. Parlamentet föreslår samtidigt att 
kommissionen genomför en undersökning 
om verksamheter och affärsrelationer i 
konfliktdrabbade områden och 
ockuperade territorier som bedrivs eller 
innehas av företag som har sitt säte inom 
eller bedriver verksamhet på unionens 
inre marknad och de som tar emot 
EU-medel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
noga övervaka de företag som bedriver 
verksamhet på den inre marknaden och 
de som tar emot EU-medel som anges i 
FN:s rapporter eller databaser om 
affärsverksamheter som rör situationer av 
internationellt intresse, särskilt 
annekterade eller ockuperade territorier.

Or. en

Ändringsförslag 156
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 29b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29b. Europaparlamentet föreslår att 
unionslagstiftningen underlättar 
utarbetandet av övergripande och 
enhetliga metoder för att uppmäta de 
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mänskliga rättigheterna samt miljö- och 
klimatkonsekvenser på grundval av 
befintliga internationella vägledande 
ramar (framför allt FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, OECD:s riktlinjer, 
internationella specialiserade organ samt 
verktyg från det civila samhället) och 
EU:s hållbara finanstaxonomi.

Or. en

Ändringsförslag 157
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 29c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

29c. Europaparlamentet föreslår att 
lagstiftningen kräver att kommissionen 
utarbetar sektorspecifika riktlinjer för 
företagen. Parlamentet rekommenderar 
att EU:s medlemsstater, 
EU-delegationerna, EU-byråerna samt 
andra relevanta internationella 
organisationer eller organ, inbegripet 
FN:s organ och särskilda rapportörer, 
OECD samt det civila samhället, 
fackföreningar, arbetstagare, samhällen, 
företag, människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare samt urbefolkningar bör 
delta aktivt och på ett meningsfullt sätt i 
utarbetandet av dessa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 158
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 29a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet påminner om 
att en av mest grundläggande mänskliga 
rättigheterna är samvetsfriheten. 
Parlamentet påminner om att rätten till 
invändningar av samvetsskäl bör skyddas, 
särskilt inom hälso- och sjukvården, och 
att en anställd aldrig ska kunna tvingas 
att handla i strid med sitt samvete.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 30

Förslag till yttrande Ändringsförslag

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag – för att på 
ett korrekt sätt bedöma risker för de 
mänskliga rättigheterna samt förebygga, 
mildra och komma till rätta med negativa 
konsekvenser – i sin analys bör inkludera 
information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
icke-statliga organisationer, 
människorättstillsynsorgan som FN, ILO 
och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag – för att på 
ett korrekt sätt bedöma risker för de 
mänskliga rättigheterna samt förebygga, 
mildra och komma till rätta med negativa 
konsekvenser – bör söka efter samarbete 
och information från tillförlitliga 
oberoende expertkällor, och i det 
sammanhanget är öppenhet mycket viktigt. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
den nyckelroll som innehas av nationella 
människorättsinstitutioner, icke-statliga 
organisationer, människorättstillsynsorgan 
som FN, ILO och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

Or. en



PE658.828v02-00 96/147 AM\1215550SV.docx

SV

Ändringsförslag 160
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 30

Förslag till yttrande Ändringsförslag

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag – för att på 
ett korrekt sätt bedöma risker för de 
mänskliga rättigheterna samt förebygga, 
mildra och komma till rätta med negativa 
konsekvenser – i sin analys bör inkludera 
information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
icke-statliga organisationer, 
människorättstillsynsorgan som FN, ILO 
och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag och 
finansinstitut – för att på ett korrekt sätt 
bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna samt förebygga, mildra och 
komma till rätta med negativa 
konsekvenser – i sin analys bör inkludera 
information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
icke-statliga organisationer, 
människorättstillsynsorgan som FN, ILO 
och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 161
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 30

Förslag till yttrande Ändringsförslag

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag – för att på 
ett korrekt sätt bedöma risker för de 
mänskliga rättigheterna samt förebygga, 

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag – för att på 
ett korrekt sätt bedöma risker för de 
mänskliga rättigheterna samt förebygga, 
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mildra och komma till rätta med negativa 
konsekvenser – i sin analys bör inkludera 
information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
icke-statliga organisationer, 
människorättstillsynsorgan som FN, ILO 
och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

mildra och komma till rätta med negativa 
konsekvenser – i sin analys bör inkludera 
information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
fackföreningar, icke-statliga 
organisationer, människorättstillsynsorgan 
som FN, ILO och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 162
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 30

Förslag till yttrande Ändringsförslag

30. Europaparlamentet noterar att 
riskerna för de mänskliga rättigheterna är 
kontextspecifika och att företag – för att på 
ett korrekt sätt bedöma risker för de 
mänskliga rättigheterna samt förebygga, 
mildra och komma till rätta med negativa 
konsekvenser – i sin analys bör inkludera 
information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
icke-statliga organisationer, 
människorättstillsynsorgan som FN, ILO 
och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 

30. Europaparlamentet noterar att 
kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna är kontextspecifika och att 
företag – för att på ett korrekt sätt bedöma 
samt förebygga, mildra och komma till 
rätta med dessa kränkningar – i sin analys 
bör inkludera information från anställda, 
rättighetshavare, berörda grupper och 
arbetstagarföreträdare, information från 
tillförlitliga oberoende expertkällor, och i 
det sammanhanget är öppenhet mycket 
viktigt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den nyckelroll som innehas 
av nationella människorättsinstitutioner, 
icke-statliga organisationer, 
människorättstillsynsorgan som FN, ILO 
och Europarådet, OSSE:s 
tillsynsmekanismer och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
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unionens byrå för grundläggande 
rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

rättigheter såsom relevanta källor för 
information och rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 163
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 30a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet anser att 
företaget ska upprätta och offentliggöra 
en vaksamhetsplan och göra all relevant 
information om leveranskedjans struktur 
samt fastställda risker och de åtgärder 
som har vidtagits för att åtgärda dessa 
tillgänglig för berörda parter. Parlamentet 
bekräftar att planerna måste vara 
centraliserade på en plats och tillgängliga 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 164
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 31

Förslag till yttrande Ändringsförslag

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna är av avgörande betydelse att 
det sker en oberoende tillsyn av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna och arbetsförhållandena i 
leveranskedjorna, särskilt genom en 
övervakning som har arbetstagare och 
drabbade befolkningsgrupper i centrum 
och gör relevanta aktörer delaktiga.

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna är av avgörande betydelse att 
det sker en oberoende tillsyn av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna och arbetsförhållandena i 
leveranskedjorna och att relevanta aktörer 
involveras.
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Or. en

Ändringsförslag 165
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 31

Förslag till yttrande Ändringsförslag

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna är av avgörande betydelse 
att det sker en oberoende tillsyn av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna och arbetsförhållandena i 
leveranskedjorna, särskilt genom en 
övervakning som har arbetstagare och 
drabbade befolkningsgrupper i centrum 
och gör relevanta aktörer delaktiga.

31. Europaparlamentet konstaterar att 
oberoende tillsyn av konsekvenserna för de 
mänskliga rättigheterna och 
arbetsförhållandena i leveranskedjorna för 
att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna bidrar avsevärt till de 
offentliga tillsynsmyndigheternas arbete.

Or. en

Ändringsförslag 166
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 31

Förslag till yttrande Ändringsförslag

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna är av avgörande betydelse att 
det sker en oberoende tillsyn av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna och arbetsförhållandena i 
leveranskedjorna, särskilt genom en 
övervakning som har arbetstagare och 
drabbade befolkningsgrupper i centrum 
och gör relevanta aktörer delaktiga.

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna och konsekvenser för miljön 
är av avgörande betydelse att det sker en 
oberoende tillsyn av konsekvenserna för de 
mänskliga rättigheterna och miljön och 
arbetsförhållandena i leveranskedjorna, 
särskilt genom en övervakning som har 
arbetstagare och drabbade 
befolkningsgrupper i centrum och gör 
relevanta aktörer delaktiga.

Or. en
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Ändringsförslag 167
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 31

Förslag till yttrande Ändringsförslag

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma risker för de mänskliga 
rättigheterna är av avgörande betydelse att 
det sker en oberoende tillsyn av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna och arbetsförhållandena i 
leveranskedjorna, särskilt genom en 
övervakning som har arbetstagare och 
drabbade befolkningsgrupper i centrum 
och gör relevanta aktörer delaktiga.

31. Europaparlamentet konstaterar att 
det för att bedöma kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna är av avgörande 
betydelse att det sker en oberoende och 
icke-ideologisk tillsyn av konsekvenserna 
för de mänskliga rättigheterna och 
arbetsförhållandena i leveranskedjorna, 
särskilt genom en övervakning som har 
arbetstagare och drabbade 
befolkningsgrupper i centrum och gör 
relevanta aktörer delaktiga.

Or. en

Ändringsförslag 168
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 31a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet bekräftar att 
företag i alla steg i förfarandet för 
tillbörlig aktsamhet ska genomföra 
effektiva, meningsfulla och informerade 
samråd med både berörda och potentiellt 
berörda rättighetsinnehavare, inbegripet 
men inte begränsat till samhällen, 
arbetstagare, fackföreningar, 
organisationer i det civila samhället och 
kvinnoorganisationer, 
människorättsförsvarare och 
urbefolkningar. Parlamentet vidhåller att 
företag måste tillåta deltagande genom att 
ta itu med specifika hinder som vissa 
grupper kan stå inför och även anpassa 
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processen till specifika gruppers behov 
och rättigheter. Parlamentet påminner om 
att sådana samråd även ska säkerställa att 
rättighetsinnehavare kan delta utan att 
frukta repressalier.

Or. en

Ändringsförslag 169
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 32

Förslag till yttrande Ändringsförslag

32. Europaparlamentet noterar att 
tillbörlig aktsamhet också gör det 
nödvändigt att mäta förfarandens och 
vidtagna åtgärders ändamålsenlighet och 
att meddela resultat, däribland genom att 
regelbundet utarbeta offentliga 
utvärderingsrapporter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 32

Förslag till yttrande Ändringsförslag

32. Europaparlamentet noterar att 
tillbörlig aktsamhet också gör det 
nödvändigt att mäta förfarandens och 
vidtagna åtgärders ändamålsenlighet och 
att meddela resultat, däribland genom att 
regelbundet utarbeta offentliga 
utvärderingsrapporter.

32. Europaparlamentet noterar att 
tillbörlig aktsamhet också gör det 
nödvändigt att mäta förfarandens och 
vidtagna åtgärders ändamålsenlighet och 
att meddela resultat, däribland genom att 
regelbundet utarbeta offentliga 
utvärderingsrapporter om företags 
förfarande för tillbörlig aktsamhet och 
detta resulterar i ett standardiserat format 
som grundar sig på en adekvat och 
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sammanhängande rapporteringsram som 
ska vara lättillgänglig och kunna tillgås 
av rättighetsinnehavare som påverkas 
eller skulle kunna påverkas negativt av 
affärsverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 171
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 32

Förslag till yttrande Ändringsförslag

32. Europaparlamentet noterar att 
tillbörlig aktsamhet också gör det 
nödvändigt att mäta förfarandens och 
vidtagna åtgärders ändamålsenlighet och 
att meddela resultat, däribland genom att 
regelbundet utarbeta offentliga 
utvärderingsrapporter.

32. Europaparlamentet noterar att 
tillbörlig aktsamhet också gör det 
nödvändigt att mäta förfarandens och 
vidtagna åtgärders ändamålsenlighet och 
att meddela resultat, däribland genom att 
när så anses nödvändigt utarbeta 
offentliga utvärderingsrapporter, samtidigt 
som man följer konkurrenspolicyn och 
respekterar behovet av att skydda intern 
sakkunskap inom företaget.

Or. en

Ändringsförslag 172
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 33

Förslag till yttrande Ändringsförslag

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 
fråga om mänskliga rättigheter och för dess 

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 
fråga om mänskliga rättigheter och för dess 
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utvärdering. Parlamentet efterfrågar 
därför att unionens lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet ska omfatta krav på 
offentliggörande av förteckningar över 
företag, offentliggörande av rapporter om 
tillbörlig aktsamhet via offentliga arkiv på 
internet och identifiering av företag som 
uppfyller eller inte har uppfyllt sina 
skyldigheter när det gäller tillbörlig 
aktsamhet.

utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 173
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 33

Förslag till yttrande Ändringsförslag

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 
fråga om mänskliga rättigheter och för dess 
utvärdering. Parlamentet efterfrågar 
därför att unionens lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet ska omfatta krav på 
offentliggörande av förteckningar över 
företag, offentliggörande av rapporter om 
tillbörlig aktsamhet via offentliga arkiv på 
internet och identifiering av företag som 
uppfyller eller inte har uppfyllt sina 
skyldigheter när det gäller tillbörlig 
aktsamhet.

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för spårnings-, 
övervaknings- och bedömningsprocessen 
och att externt deltagande samt extern 
tillsyn och kontroll är avgörande faktorer 
för företags robusta och meningsfulla 
tillbörliga aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och för dess utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 174
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 33

Förslag till yttrande Ändringsförslag

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 
fråga om mänskliga rättigheter och för dess 
utvärdering. Parlamentet efterfrågar därför 
att unionens lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet ska omfatta krav på 
offentliggörande av förteckningar över 
företag, offentliggörande av rapporter om 
tillbörlig aktsamhet via offentliga arkiv på 
internet och identifiering av företag som 
uppfyller eller inte har uppfyllt sina 
skyldigheter när det gäller tillbörlig 
aktsamhet.

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 
fråga om mänskliga rättigheter och för dess 
utvärdering. Parlamentet efterfrågar därför 
att unionens lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet ska omfatta krav på 
offentliggörande av förteckningar över 
företag, offentliggörande av rapporter om 
tillbörlig aktsamhet via offentliga arkiv på 
internet och identifiering av företag som 
uppfyller eller inte har uppfyllt sina 
skyldigheter när det gäller tillbörlig 
aktsamhet. Parlamentet konstaterar att 
unionen regelbundet bör övervaka 
överensstämmelsen med förfarandet och 
regelbundet uppdatera dessa 
förteckningar, däribland genom en rätt att 
överklaga för berörda företag.

Or. en

Ändringsförslag 175
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 33

Förslag till yttrande Ändringsförslag

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 

33. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet måste stå i centrum och vara den 
övergripande principen för övervaknings- 
och bedömningsprocessen och att externt 
deltagande samt extern tillsyn och kontroll 
är avgörande faktorer för företags robusta 
och meningsfulla tillbörliga aktsamhet i 
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fråga om mänskliga rättigheter och för dess 
utvärdering. Parlamentet efterfrågar därför 
att unionens lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet ska omfatta krav på 
offentliggörande av förteckningar över 
företag, offentliggörande av rapporter om 
tillbörlig aktsamhet via offentliga arkiv på 
internet och identifiering av företag som 
uppfyller eller inte har uppfyllt sina 
skyldigheter när det gäller tillbörlig 
aktsamhet.

fråga om mänskliga rättigheter och för dess 
utvärdering. Parlamentet efterfrågar därför 
att unionens lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet ska omfatta krav på 
offentliggörande av förteckningar över 
företag, offentliggörande av rapporter om 
tillbörlig aktsamhet via offentliga arkiv på 
internet.

Or. en

Ändringsförslag 176
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 34

Förslag till yttrande Ändringsförslag

34. Europaparlamentet anser att 
öppenheten inte bör fastställas av 
företagen, utan baseras på rätten till 
kännedom för dem som påverkas av 
affärsverksamhet, inbegripet arbetstagare, 
lokalsamhällen och konsumenter. 
Parlamentet föreslår att berörda parter 
ska ha rätt att känna till denna 
information på ett heltäckande, punktligt 
och ärligt sätt. Parlamentet anser att 
tillämpning av rätten att bli informerad 
gör det möjligt att tydligt fastställa 
skyldigheter och skyldighetsbärare, 
liksom rättigheter och 
rättighetsinnehavare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 34



PE658.828v02-00 106/147 AM\1215550SV.docx

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

34. Europaparlamentet anser att 
öppenheten inte bör fastställas av 
företagen, utan baseras på rätten till 
kännedom för dem som påverkas av 
affärsverksamhet, inbegripet arbetstagare, 
lokalsamhällen och konsumenter. 
Parlamentet föreslår att berörda parter 
ska ha rätt att känna till denna 
information på ett heltäckande, punktligt 
och ärligt sätt. Parlamentet anser att 
tillämpning av rätten att bli informerad 
gör det möjligt att tydligt fastställa 
skyldigheter och skyldighetsbärare, 
liksom rättigheter och 
rättighetsinnehavare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 178
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 34

Förslag till yttrande Ändringsförslag

34. Europaparlamentet anser att 
öppenheten inte bör fastställas av 
företagen, utan baseras på rätten till 
kännedom för dem som påverkas av 
affärsverksamhet, inbegripet arbetstagare, 
lokalsamhällen och konsumenter. 
Parlamentet föreslår att berörda parter ska 
ha rätt att känna till denna information på 
ett heltäckande, punktligt och ärligt sätt. 
Parlamentet anser att tillämpning av 
rätten att bli informerad gör det möjligt 
att tydligt fastställa skyldigheter och 
skyldighetsbärare, liksom rättigheter och 
rättighetsinnehavare.

34. Europaparlamentet anser att 
öppenheten inte bör fastställas av 
företagen, utan baseras på rätten till 
kännedom för dem som påverkas av 
affärsverksamhet, inbegripet arbetstagare, 
lokalsamhällen och konsumenter. 
Parlamentet föreslår att berörda parter ska 
ha rätt att känna till denna information på 
ett heltäckande, punktligt och ärligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till yttrande
Punkt 34

Förslag till yttrande Ändringsförslag

34. Europaparlamentet anser att 
öppenheten inte bör fastställas av 
företagen, utan baseras på rätten till 
kännedom för dem som påverkas av 
affärsverksamhet, inbegripet arbetstagare, 
lokalsamhällen och konsumenter. 
Parlamentet föreslår att berörda parter ska 
ha rätt att känna till denna information på 
ett heltäckande, punktligt och ärligt sätt. 
Parlamentet anser att tillämpning av rätten 
att bli informerad gör det möjligt att tydligt 
fastställa skyldigheter och 
skyldighetsbärare, liksom rättigheter och 
rättighetsinnehavare.

34. Europaparlamentet anser att 
öppenheten inte bör fastställas av 
företagen, utan baseras på rätten till 
kännedom för dem som påverkas av 
affärsverksamhet, inbegripet arbetstagare, 
lokalsamhällen och konsumenter. 
Parlamentet föreslår att berörda parter ska 
ha rätt att känna till denna information på 
ett heltäckande, punktligt och ärligt sätt. 
Parlamentet anser att tillämpning av rätten 
att bli informerad gör det möjligt att tydligt 
fastställa skyldigheter och 
skyldighetsbärare, liksom rättigheter och 
rättighetsinnehavare. Parlamentet 
uppmanar dock till att rätten till 
information ska utövas enligt strikta 
villkor som förutsätter transparens i 
tillvägagångssättet enligt vilket fysiska 
eller juridiska personer begär 
information. Parlamentet bekräftar 
företagets rätt att av principskäl kunna 
motsätta sig en sådan åtgärd i syfte att 
skydda affärshemligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 34a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet understryker 
vikten av revisioner i processen för 
tillbörlig aktsamhet och påpekar särskilt i 
samband med internationella 
leveranskedjor att det är ytterst viktigt att 
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respektera revisionsprinciperna 
oberoende, kompetens och 
ansvarsskyldighet och revisionens 
gällande inriktning och omfattning, 
kriterier och aktiviteter, som föreskrivs i 
OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 181
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 34b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

34b. Europaparlamentet 
rekommenderar att det inrättas oberoende 
nationella administrativa myndigheter 
med ansvar för att centralisera 
vaksamhetsplanerna, stödja företag i att 
utarbeta planer, tillämpa sanktioner vid 
underlåtenhet att offentliggöra planer 
eller vid otillräckliga planer och att göra 
all tillgänglig information användbar för 
allmänheten. Parlamentet anser att man 
bör överväga ett nätverk mellan nationella 
och europeiska aktörer (särskilt den 
europeiska åklagarmyndigheten).

Or. en

Ändringsförslag 182
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 35

Förslag till yttrande Ändringsförslag

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
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tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 
bådadera, inbegripet med företrädare för 
arbetstagarna, i alla skeden av förfarandet 
för tillbörlig aktsamhet, från utveckling till 
övervakning och utvärdering, i rätt tid och 
på ett meningsfullt sätt.

tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit skada, med deras företrädare, eller 
med bådadera, inbegripet med företrädare 
för arbetstagarna, i alla skeden av 
förfarandet för tillbörlig aktsamhet, från 
utveckling till övervakning och 
utvärdering, i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 183
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 35

Förslag till yttrande Ändringsförslag

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 
bådadera, inbegripet med företrädare för 
arbetstagarna, i alla skeden av förfarandet 
för tillbörlig aktsamhet, från utveckling till 
övervakning och utvärdering, i rätt tid och 

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit skada, med deras företrädare, eller 
med bådadera, inbegripet med företrädare 
för arbetstagarna, i alla skeden av 
förfarandet för tillbörlig aktsamhet, från 
utveckling till övervakning och 
utvärdering, i rätt tid och på ett 
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på ett meningsfullt sätt. meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 184
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 35

Förslag till yttrande Ändringsförslag

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 
bådadera, inbegripet med företrädare för 
arbetstagarna, i alla skeden av förfarandet 
för tillbörlig aktsamhet, från utveckling till 
övervakning och utvärdering, i rätt tid och 
på ett meningsfullt sätt.

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 
bådadera, inbegripet med företrädare för 
ursprungsbefolkningarna, jordbrukarna 
och arbetstagarna, i alla skeden av 
förfarandet för tillbörlig aktsamhet, från 
utveckling till övervakning och 
utvärdering, i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 185
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 35

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 
bådadera, inbegripet med företrädare för 
arbetstagarna, i alla skeden av förfarandet 
för tillbörlig aktsamhet, från utveckling till 
övervakning och utvärdering, i rätt tid och 
på ett meningsfullt sätt.

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag och 
finansinstitut att samarbeta proaktivt med 
alla parter som har lidit och som potentiellt 
kan ha lidit skada, med deras företrädare, 
eller med bådadera, inbegripet med 
företrädare för arbetstagarna, i alla skeden 
av förfarandet för tillbörlig aktsamhet, från 
utveckling till övervakning och 
utvärdering, i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 186
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 35

Förslag till yttrande Ändringsförslag

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 

35. Europaparlamentet konstaterar att 
de rättighetsinnehavare som främst berörs 
av företagsrelaterade överträdelser av de 
mänskliga rättigheterna ofta har otillräcklig 
tillgång till information om sina rättigheter 
och om hur dessa ges verkan i de nationella 
lagstiftningssystemen, och har svårt att få 
tillgång till statliga organ och 
organisationer som arbetar med skydd och 
verkställande av deras rättigheter. 
Parlamentet rekommenderar att 
lagstiftningen uppmuntrar företag att 
samarbeta proaktivt med alla parter som 
har lidit och som potentiellt kan ha lidit 
skada, med deras företrädare, eller med 
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bådadera, inbegripet med företrädare för 
arbetstagarna, i alla skeden av förfarandet 
för tillbörlig aktsamhet, från utveckling till 
övervakning och utvärdering, i rätt tid och 
på ett meningsfullt sätt.

bådadera, inbegripet med företrädare för 
arbetstagarna, i alla skeden av förfarandet 
för tillbörlig aktsamhet, från utveckling till 
övervakning och utvärdering, i rätt tid och 
på ett meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 187
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 36

Förslag till yttrande Ändringsförslag

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar samt fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke från 
urbefolkningarnas sida.

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet, yttrandefrihet, mötes- och 
demonstrationsfrihet, rätten till kollektiva 
förhandlingar, rätten till en rättvis 
ersättning, anständiga arbetsvillkor och 
rätten till hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen samt fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke från 
urbefolkningarnas sida.

Or. en

Ändringsförslag 188
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 36

Förslag till yttrande Ändringsförslag

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar samt fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke från 
urbefolkningarnas sida.

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar samt fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke från 
urbefolkningarnas sida, samtidigt som de 
berörda medlemsstaternas politiska och 
rättsliga suveränitet respekteras.
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Or. fr

Ändringsförslag 189
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 36

Förslag till yttrande Ändringsförslag

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar samt fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke från 
urbefolkningarnas sida.

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet, rätten att grunda och bli 
medlem i fackföreningar och rätten till 
kollektiva förhandlingar och åtgärder samt 
fritt, på förhand inhämtat och välinformerat 
samtycke från urbefolkningarnas sida.

Or. en

Ändringsförslag 190
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 36

Förslag till yttrande Ändringsförslag

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar samt fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke från 
urbefolkningarnas sida.

36. I detta sammanhang understryker 
Europaparlamentet vikten av 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar samt förhandssamråd med 
urbefolkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 191
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
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Underrubrik 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Skydd för visselblåsare, 
människorättsförsvarare och miljöaktivister

Skydd för visselblåsare, 
människorättsförsvarare och miljöaktivister 
och advokater

Or. en

Ändringsförslag 192
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Underrubrik 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Skydd för visselblåsare, 
människorättsförsvarare och miljöaktivister

Skydd för visselblåsare, 
människorättsförsvarare, försvarare av 
människans värdighet och miljöaktivister

Or. en

Ändringsförslag 193
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 37

Förslag till yttrande Ändringsförslag

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
negativa konsekvenser och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
negativa konsekvenser och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samråda 
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med Europeiska ombudsmannen om de 
åtföljande åtgärder som behövs till stöd 
för denna roll.

Or. en

Ändringsförslag 194
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 37

Förslag till yttrande Ändringsförslag

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
negativa konsekvenser och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

37. Europaparlamentet föreslår att 
företag och finansinstitut inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
negativa konsekvenser och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 195
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 37

Förslag till yttrande Ändringsförslag

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, advokater, 
människorättsförsvarare och 

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, inbegripet 
trosbaserade organisationer samt kyrkor 
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miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
negativa konsekvenser och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

och religiösa samfund, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna prata med och 
eventuellt skicka tidiga varningssignaler 
till företaget om negativa konsekvenser och 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 196
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 37

Förslag till yttrande Ändringsförslag

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
negativa konsekvenser och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

37. Europaparlamentet föreslår att 
företagen inrättar effektiva 
varningsmekanismer. Genom dessa 
mekanismer bör vilken som helst berörd 
part, däribland fackföreningar, 
konsumenter, journalister, organisationer i 
det civila samhället, inbegripet kyrkor och 
trosbaserade organisationer, advokater, 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare, eller personer i 
allmänheten, kunna varna företaget om 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 197
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 39

Förslag till yttrande Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar djupt 
att ett ökande antal attacker på 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare dokumenteras och att 

utgår
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572 attacker skedde enbart under 2019. 
Parlamentet betonar att artikel 12 i FN:s 
förklaring om försvarare av de mänskliga 
rättigheterna ålägger staterna att 
säkerställa att var och en skyddas mot att 
utsättas för våld, hot, vedergällning, 
diskriminering och andra godtyckliga 
åtgärder som en följd av sin legitima rätt 
att främja mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 198
Janina Ochojska

Förslag till yttrande
Punkt 39

Förslag till yttrande Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar djupt 
att ett ökande antal attacker på 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare dokumenteras och att 
572 attacker skedde enbart under 2019. 
Parlamentet betonar att artikel 12 i FN:s 
förklaring om försvarare av de mänskliga 
rättigheterna ålägger staterna att säkerställa 
att var och en skyddas mot att utsättas för 
våld, hot, vedergällning, diskriminering 
och andra godtyckliga åtgärder som en 
följd av sin legitima rätt att främja 
mänskliga rättigheter.

39. Europaparlamentet beklagar djupt 
att ett ökande antal attacker på 
människorättsförsvarare och 
miljöförsvarare dokumenteras och att 
572 attacker skedde enbart under 2019 och 
vissa av dem orsakade miljöaktivisters död 
eller allvarliga skador på deras hälsa. 
Parlamentet betonar att artikel 12 i FN:s 
förklaring om försvarare av de mänskliga 
rättigheterna ålägger staterna att säkerställa 
att var och en skyddas mot att utsättas för 
våld, hot, vedergällning, diskriminering 
och andra godtyckliga åtgärder som en 
följd av sin legitima rätt att främja 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 199
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 40
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

40. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen kräva att en 
skyddsmekanism inrättas i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/1937 och FN:s 
deklaration om människorättsförsvarare, 
för att skydda berörda parter från 
rättegångar, försök att få sina påståenden 
tystade, hotelser och att de på annat sätt 
avskräcks från att söka rättslig prövning.

40. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen kräva att en 
skyddsmekanism inrättas i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/1937 och FN:s 
deklaration om människorättsförsvarare, 
för att skydda berörda parter och advokater 
som företräder målsägande från 
rättegångar, hotelser, försök att få sina 
påståenden tystade, hotelser och att de på 
annat sätt avskräcks från att söka rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 200
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 40

Förslag till yttrande Ändringsförslag

40. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen kräva att en 
skyddsmekanism inrättas i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/1937 och FN:s 
deklaration om människorättsförsvarare, 
för att skydda berörda parter från 
rättegångar, försök att få sina påståenden 
tystade, hotelser och att de på annat sätt 
avskräcks från att söka rättslig prövning.

40. Europaparlamentet rekommenderar 
att kommissionen i all möjlig lagstiftning 
undersöker behovet av att kräva att en 
skyddsmekanism inrättas i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/1937 och FN:s 
deklaration om människorättsförsvarare, 
för att skydda berörda parter från 
rättegångar, försök att få sina påståenden 
tystade, hotelser och att de på annat sätt 
avskräcks från att söka rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 201
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 41
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

41. Europaparlamentet konstaterar att 
rätten till ett effektivt rättsmedel är en 
internationellt erkänd mänsklig rättighet, 
som fastställs i artikel 8 i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och i artikel 2.3 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter, och att rätten till ett 
effektivt rättsmedel också är en 
grundläggande rättighet i unionen (artikel 
47 i stadgan).

41. Europaparlamentet konstaterar att 
rätten till ett effektivt rättsmedel är en 
internationellt erkänd mänsklig rättighet, 
som fastställs i artikel 8 i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och i artikel 2.3 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter, samt artikel 6 och 13 i 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, och att rätten 
till ett effektivt rättsmedel också är en 
grundläggande rättighet i unionen (artikel 
47 i stadgan).

Or. en

Ändringsförslag 202
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 42

Förslag till yttrande Ändringsförslag

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 
rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att det i lagstiftningen 
görs en särskild hänvisning till denna 
skyldighet, i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och 
riktlinjer för rätt till prövning och 
gottgörelse för offer för grova 
kränkningar av internationell 
människorättslagstiftning och allvarliga 
kränkningar av internationell humanitär 
rätt.

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 
rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel.
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Or. en

Ändringsförslag 203
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 42

Förslag till yttrande Ändringsförslag

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 
rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att det i lagstiftningen görs 
en särskild hänvisning till denna 
skyldighet, i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och 
riktlinjer för rätt till prövning och 
gottgörelse för offer för grova kränkningar 
av internationell människorättslagstiftning 
och allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt.

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater och inte företag, i enlighet med FN:s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, har skyldighet att 
genom rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna för vilka företaget 
är direkt ansvarigt har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att det i lagstiftningen görs 
en särskild hänvisning till denna 
skyldighet, i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och 
riktlinjer för rätt till prövning och 
gottgörelse för offer för grova kränkningar 
av internationell människorättslagstiftning 
och allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt.

Or. en

Ändringsförslag 204
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 42

Förslag till yttrande Ändringsförslag

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 
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rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att det i lagstiftningen görs 
en särskild hänvisning till denna 
skyldighet, i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och 
riktlinjer för rätt till prövning och 
gottgörelse för offer för grova kränkningar 
av internationell människorättslagstiftning 
och allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt.

rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade internationellt juridiskt 
bindande överträdelser av de mänskliga 
rättigheterna har tillgång till ett effektivt 
rättsmedel. Parlamentet rekommenderar att 
det i lagstiftningen görs en särskild 
hänvisning till denna skyldighet, i enlighet 
med Förenta nationernas grundläggande 
principer och riktlinjer för rätt till prövning 
och gottgörelse för offer för grova 
kränkningar av internationell 
människorättslagstiftning och allvarliga 
kränkningar av internationell humanitär 
rätt.

Or. en

Ändringsförslag 205
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 42

Förslag till yttrande Ändringsförslag

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 
rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att det i lagstiftningen görs 
en särskild hänvisning till denna 
skyldighet, i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och 
riktlinjer för rätt till prövning och 
gottgörelse för offer för grova kränkningar 
av internationell människorättslagstiftning 
och allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt.

42. Europaparlamentet framhåller att 
stater, i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, har skyldighet att genom 
rättsliga, administrativa, 
lagstiftningsmässiga eller andra lämpliga 
medel säkerställa att de som påverkas av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Parlamentet 
rekommenderar att det i lagstiftningen görs 
en särskild hänvisning till denna 
skyldighet, i enlighet med Förenta 
nationernas grundläggande principer och 
riktlinjer för rätt till prövning och 
gottgörelse för offer för grova kränkningar 
av internationell människorättslagstiftning 
och allvarliga kränkningar av internationell 
humanitär rätt. Parlamentet 
rekommenderar att lagstiftningen kräver 
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att medlemsstaterna vidtar lämpliga 
åtgärder för att avlägsna rättsliga, 
praktiska och andra hinder som skulle 
kunna leda till nekande till tillgång till 
effektiva rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 206
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 42a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

42a. Europaparlamentet anser att 
lagstiftningen bör rekommendera 
åtgärder för att ge klagande tillgång till 
europeiska domstolar och att 
rekommendera en ändring av de 
förordningar som skulle kunna försvåra 
eller göra det rent av omöjligt att få 
tillgång till europeiska domstolar för att 
begära ersättning för skada som orsakats 
av en icke-europeisk person mot icke-
europeiska medborgare i ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 207
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 43

Förslag till yttrande Ändringsförslag

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt att komma 
till rätta med de negativa effekter på de 

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt för offer 
för kränkningar av de mänskliga 
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mänskliga rättigheterna som företagen 
orsakar eller som de bidrar till. Därför bör 
operativa klagomålsmekanismer vara 
legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och 
en källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att sådana mekanismer aldrig får 
användas för att hindra tillgången till 
rättslig prövning via statliga, rättsliga och 
icke-rättsliga klagomålsmekanismer.

rättigheterna, miljöskador och korruption 
som företagen orsakar eller som de bidrar 
till att få tillgång till åtgärder för effektiva 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 208
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 43

Förslag till yttrande Ändringsförslag

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt att komma 
till rätta med de negativa effekter på de 
mänskliga rättigheterna som företagen 
orsakar eller som de bidrar till. Därför bör 
operativa klagomålsmekanismer vara 
legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och en 
källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att sådana mekanismer aldrig får 
användas för att hindra tillgången till 
rättslig prövning via statliga, rättsliga och 
icke-rättsliga klagomålsmekanismer.

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt att komma 
till rätta med de negativa effekter på de 
mänskliga rättigheterna som företagen 
orsakar eller som de bidrar till på ett 
effektivt sätt för att säkerställa att det 
finns en ömsesidig överenskommelse med 
rättighetsinnehavarna om parametrarna 
för åtgärden och hur den tillhandahålls. 
Därför bör operativa klagomålsmekanismer 
vara legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och en 
källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att man med åtgärderna bör 
sträva efter att avhjälpa bristande balans 
när det gäller makt, resurser och 
information mellan rättighetsinnehavare 
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och företag. Parlamentet betonar att sådana 
mekanismer aldrig får användas för att 
hindra tillgången till rättslig prövning via 
statliga, rättsliga och icke-rättsliga 
klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 209
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 43

Förslag till yttrande Ändringsförslag

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt att komma 
till rätta med de negativa effekter på de 
mänskliga rättigheterna som företagen 
orsakar eller som de bidrar till. Därför bör 
operativa klagomålsmekanismer vara 
legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och en 
källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att sådana mekanismer aldrig får 
användas för att hindra tillgången till 
rättslig prövning via statliga, rättsliga och 
icke-rättsliga klagomålsmekanismer.

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna och miljön, bör 
införa förfaranden som gör det möjligt att 
komma till rätta med de negativa effekter 
på de mänskliga rättigheterna och miljön 
som företagen orsakar genom handlingar 
eller utelämnanden eller som de bidrar till. 
Därför bör operativa klagomålsmekanismer 
vara legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och en 
källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att sådana mekanismer aldrig får 
användas för att hindra tillgången till 
rättslig prövning via statliga, rättsliga och 
icke-rättsliga klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 210
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 43
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen, som en del av tillbörlig 
aktsamhet, i enlighet med kraven om 
företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt att komma 
till rätta med de negativa effekter på de 
mänskliga rättigheterna som företagen 
orsakar eller som de bidrar till. Därför bör 
operativa klagomålsmekanismer vara 
legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och en 
källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att sådana mekanismer aldrig får 
användas för att hindra tillgången till 
rättslig prövning via statliga, rättsliga och 
icke-rättsliga klagomålsmekanismer.

43. Europaparlamentet betonar att 
företagen och finansinstituten, som en del 
av tillbörlig aktsamhet, i enlighet med 
kraven om företagens ansvar att respektera 
de mänskliga rättigheterna, bör införa 
förfaranden som gör det möjligt att komma 
till rätta med de negativa effekter på de 
mänskliga rättigheterna som företagen 
orsakar eller som de bidrar till. Därför bör 
operativa klagomålsmekanismer vara 
legitima, tillgängliga, förutsägbara, 
rättvisa, öppna och rättighetsförenliga, 
grundade i engagemang och dialog och en 
källa till fortsatt lärande i enlighet med 
FN:s vägledande princip 31. Parlamentet 
betonar att sådana mekanismer aldrig får 
användas för att hindra tillgången till 
rättslig prövning via statliga, rättsliga och 
icke-rättsliga klagomålsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 211
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora 
praktiska och förfarandemässiga hinder 
för tillgången till effektiva rättsmedel för 
offer för kränkningar av mänskliga 
rättigheter i tredjeländer. Parlamentet 
betonar att bevisbördan bör flyttas från 
offren till företaget och att lagstiftningen 
bör kräva att företag lämnar all 
nödvändig information för att de berörda 
parterna ska kunna inleda rättsliga 
förfaranden och för att offren ska få 
tillgång till rättsmedel.

44. Europaparlamentet bekräftar att 
bevisbördan, precis som alla väsentliga 
regler vid straffrättsliga förfaranden, ska 
fortsätta att åligga sökanden och inte 
svaranden.
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Or. fr

Ändringsförslag 212
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna 
ska kunna inleda rättsliga förfaranden 
och för att offren ska få tillgång till 
rättsmedel.

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer.

Or. es

Ändringsförslag 213
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer.
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information för att de berörda parterna 
ska kunna inleda rättsliga förfaranden 
och för att offren ska få tillgång till 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 214
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar, samt bristande 
jämställdhet, sårbarhet och 
marginalisering, kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 215
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
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och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
lagstiftningen bör kräva att företag lämnar 
all nödvändig information för att de 
berörda parterna ska kunna inleda rättsliga 
förfaranden och för att offren ska få 
tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 216
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget eller finansinstitutet och att 
lagstiftningen bör kräva att företag lämnar 
all nödvändig information för att de 
berörda parterna ska kunna inleda rättsliga 
förfaranden och för att offren ska få 
tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 217
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 44
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att all 
möjlig lagstiftning bör underlätta för offer 
att få tillgång till rättsmedel och kräva att 
företag lämnar all nödvändig information 
för att de berörda parterna ska kunna inleda 
rättsliga förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 218
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 44

Förslag till yttrande Ändringsförslag

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för kränkningar av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

44. Europaparlamentet påpekar med 
emfas att tillgången till bevis och 
tidsbegränsningar kan vara stora praktiska 
och förfarandemässiga hinder för 
tillgången till effektiva rättsmedel för offer 
för överträdelser av mänskliga rättigheter i 
tredjeländer. Parlamentet betonar att 
bevisbördan bör flyttas från offren till 
företaget och att lagstiftningen bör kräva 
att företag lämnar all nödvändig 
information för att de berörda parterna ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden och för 
att offren ska få tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 219
Karin Karlsbro



PE658.828v02-00 130/147 AM\1215550SV.docx

SV

Förslag till yttrande
Punkt 45

Förslag till yttrande Ändringsförslag

45. Europaparlamentet betonar vikten 
av faktisk tillgång till rättsmedel för 
personer i utsatta situationer, i enlighet 
med artikel 13 i konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet 
påminner om att artikel 47 i stadgan 
ålägger medlemsstaterna att 
tillhandahålla rättshjälp till dem som 
saknar tillräckliga medel, i den mån 
sådant stöd är nödvändigt för att 
säkerställa faktisk tillgång till rättslig 
prövning.

45. Europaparlamentet betonar vikten 
av faktisk tillgång till rättsmedel för 
personer i utsatta situationer, i enlighet 
med artikel 13 i konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 220
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 45a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

45a. Europaparlamentet konstaterar att 
det bör säkerställas att kvinnor gynnas i 
samma mån av rättsmedel som 
tillhandahålls till förmån för 
rättighetsinnehavare inom ramen för 
lagstiftningen i händelse av 
företagsrelaterade kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna för att säkerställa 
att lagstiftningen tar hänsyn till de 
specifika hinder som kvinnor står inför 
när de försöker få tillgång till rättslig 
prövning och rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 221
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Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 46

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att lagstiftningen fastställer riktlinjer för 
en effektiv, rättvis och skälig operativ 
klagomålsmekanism, i syfte att fastställa 
lämpliga skadeförebyggande åtgärder, 
inbegripet adekvat tillgång till rättsmedel.

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att all möjlig lagstiftning bör fastställa 
riktlinjer för en effektiv, rättvis och skälig 
operativ klagomålsmekanism, i syfte att 
fastställa lämpliga skadeförebyggande 
åtgärder, inbegripet adekvat tillgång till 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 222
Karol Karski

Förslag till yttrande
Punkt 46

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att lagstiftningen fastställer riktlinjer för en 
effektiv, rättvis och skälig operativ 
klagomålsmekanism, i syfte att fastställa 
lämpliga skadeförebyggande åtgärder, 
inbegripet adekvat tillgång till rättsmedel.

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att den framtida lagstiftningen fastställer 
riktlinjer för en effektiv, rättvis och skälig 
operativ klagomålsmekanism, i syfte att 
fastställa lämpliga skadeförebyggande 
åtgärder, inbegripet adekvat tillgång till 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 223
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 46

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att lagstiftningen fastställer riktlinjer för en 

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att lagstiftningen fastställer riktlinjer för en 
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effektiv, rättvis och skälig operativ 
klagomålsmekanism, i syfte att fastställa 
lämpliga skadeförebyggande åtgärder, 
inbegripet adekvat tillgång till rättsmedel.

effektiv, rättvis och skälig operativ 
klagomålsmekanism, i syfte att fastställa 
lämpliga förebyggande åtgärder, inbegripet 
adekvat tillgång till rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 224
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 46

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att lagstiftningen fastställer riktlinjer för en 
effektiv, rättvis och skälig operativ 
klagomålsmekanism, i syfte att fastställa 
lämpliga skadeförebyggande åtgärder, 
inbegripet adekvat tillgång till rättsmedel.

46. Europaparlamentet rekommenderar 
att lagstiftningen fastställer riktlinjer för en 
effektiv, rättvis och skälig operativ 
klagomålsmekanism, i syfte att fastställa 
lämpliga skadeförebyggande åtgärder, 
inbegripet adekvat tillgång till rättsmedel. 
Parlamentet betonar att man måste 
tydliggöra den exakta omfattningen av 
medlemsstaternas domstolar jurisdiktion 
när det gäller rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 225
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 46a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet föreslår att 
lagstiftningen fastställer att såväl 
behöriga administrativa som rättsliga 
myndigheter bör kunna behandla ett 
klagomål från en tredje part, inbegripet 
personer i allmänheten och 
organisationer i det civila samhället samt 
fackföreningar, genom säkra och 
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tillgängliga kanaler utan hot om 
repressalier.

Or. en

Ändringsförslag 226
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 46a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet betonar att om 
tillbörlig aktsamhet genomförs på ett 
heltäckande sätt kommer företag på lång 
sikt att gynnas av bättre företagande med 
tonvikt på förebyggande snarare än 
åtgärdande av skador.

Or. en

Ändringsförslag 227
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 46b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46b. Europaparlamentet 
rekommenderar att kommissionens stöd 
med avseende på rättsstatsprincipen, god 
förvaltning och tillgång till rättslig 
prövning i tredjeländer prioriterar 
kapacitetsuppbyggnad av lokala 
myndigheter på de områden som avses i 
lagstiftningen, när så är lämpligt. 
Parlamentet är övertygat om att 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete bör inkludera ett enskilt anslag 
till stöd för lokala aktörers kapacitet, 
däribland organisationer i det civila 
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samhället, människorättsförsvarare, 
fackföreningar och berörda 
rättighetsinnehavare, när det gäller 
övervakningen av genomförandet av 
unionslagstiftningen med avseende på 
verksamheter i tredjeländer samt 
framförande av klagomål inom ramen för 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 228
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 46c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

46c. Europaparlamentet påminner om 
att företag som tillämpar tillbörlig 
aktsamhet enligt FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter inte bör anta att detta i sig 
automatiskt och fullständigt fritar dem 
från ansvar för att ha orsakat eller 
bidragit till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 229
Karin Karlsbro

Förslag till yttrande
Punkt 47

Förslag till yttrande Ändringsförslag

47. Europaparlamentet efterfrågar 
åtgärder för att säkerställa att unionens 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet 
övervakas och genomdrivs på lämpligt sätt 
av nationella organ och unionsorgan med 

47. Europaparlamentet understryker att 
all unionens lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet måste övervakas och 
genomdrivs på lämpligt sätt av nationella 
organ och unionsorgan.
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lämpliga uppgifter och befogenheter. 
Sådana organ bör ha behörighet att 
utreda missförhållanden, ta initiativ till 
verkställighetsåtgärder och stödja offer, 
till exempel genom juridisk rådgivning, 
tekniskt stöd och representation.

Or. en

Ändringsförslag 230
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 47

Förslag till yttrande Ändringsförslag

47. Europaparlamentet efterfrågar 
åtgärder för att säkerställa att unionens 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet 
övervakas och genomdrivs på lämpligt sätt 
av nationella organ och unionsorgan med 
lämpliga uppgifter och befogenheter. 
Sådana organ bör ha behörighet att utreda 
missförhållanden, ta initiativ till 
verkställighetsåtgärder och stödja offer, till 
exempel genom juridisk rådgivning, 
tekniskt stöd och representation.

47. Europaparlamentet efterfrågar 
åtgärder för att säkerställa att unionens 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet 
övervakas och genomdrivs på lämpligt sätt 
av nationella organ och unionsorgan med 
lämpliga uppgifter och befogenheter. 
Sådana organ bör ha nödvändiga resurser, 
expertis och behörighet att utreda 
missförhållanden, ta initiativ till 
verkställighetsåtgärder och stödja offer, till 
exempel genom juridisk rådgivning, 
tekniskt stöd och representation. 
Parlamentet betonar att kommissionen 
bör offentliggöra en vägledning 
beträffande effektiva 
genomförandeåtgärder på 
medlemsstatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 231
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 47
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

47. Europaparlamentet efterfrågar 
åtgärder för att säkerställa att unionens 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet 
övervakas och genomdrivs på lämpligt sätt 
av nationella organ och unionsorgan med 
lämpliga uppgifter och befogenheter. 
Sådana organ bör ha behörighet att utreda 
missförhållanden, ta initiativ till 
verkställighetsåtgärder och stödja offer, till 
exempel genom juridisk rådgivning, 
tekniskt stöd och representation.

47. Europaparlamentet efterfrågar 
åtgärder för att säkerställa att unionens 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet 
övervakas och genomdrivs på lämpligt sätt 
av nationella organ och unionsorgan med 
lämpliga uppgifter och befogenheter i 
enlighet med deras respektive 
behörigheter. Sådana organ bör ha 
behörighet att utreda överträdelser, ta 
initiativ till verkställighetsåtgärder och 
stödja offer, till exempel genom juridisk 
rådgivning, tekniskt stöd och 
representation.

Or. en

Ändringsförslag 232
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 47a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet 
rekommenderar att det inrättas en 
europeisk offentlig myndighet som ska 
övervaka, analysera, undersöka och 
inspektera företagens metoder och deras 
leveranskedjor. Parlamentet bekräftar att 
dess huvudsakliga funktion skulle vara att 
undersöka företagens åtgärder och de 
klagomål som framförs av grupper och 
organisationer som berörs av företagens 
metoder i tredjeländer. Parlamentet anser 
att organet ska offentliggöra sina resultat 
och lägga fram dem inför 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 233
Karin Karlsbro
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Förslag till yttrande
Punkt 48

Förslag till yttrande Ändringsförslag

48. Europaparlamentet 
rekommenderar att unionslagstiftningen 
om tillbörlig aktsamhet ålägger 
medlemsstaterna att fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande straff 
och påföljder för företag som inte 
uppfyller skyldigheterna om tillbörlig 
aktsamhet, även i samband med att de gör 
falska eller vilseledande uttalanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 48

Förslag till yttrande Ändringsförslag

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder för 
företag som inte uppfyller skyldigheterna 
om tillbörlig aktsamhet, även i samband 
med att de gör falska eller vilseledande 
uttalanden.

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet som en sista utväg, och endast 
efter att åtgärder med syfte att medla inte 
har medfört några förbättringar, skulle 
kunna ålägga medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder på 
grundval av förseelsens allvarlighetsgrad 
och huruvida den upprepats för företag 
som inte uppfyller skyldigheterna om 
tillbörlig aktsamhet, även i samband med 
att de gör falska eller vilseledande 
uttalanden.

Or. en

Ändringsförslag 235
Maria Arena
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Förslag till yttrande
Punkt 48

Förslag till yttrande Ändringsförslag

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder för 
företag som inte uppfyller skyldigheterna 
om tillbörlig aktsamhet, även i samband 
med att de gör falska eller vilseledande 
uttalanden.

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder för 
företag och finansinstitut som inte 
uppfyller skyldigheterna om tillbörlig 
aktsamhet, även i samband med att de gör 
falska eller vilseledande uttalanden.

Or. en

Ändringsförslag 236
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 48

Förslag till yttrande Ändringsförslag

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder för 
företag som inte uppfyller skyldigheterna 
om tillbörlig aktsamhet, även i samband 
med att de gör falska eller vilseledande 
uttalanden.

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande administrativa straff och 
påföljder för företag som inte uppfyller 
skyldigheterna om tillbörlig aktsamhet, 
även i samband med att de gör falska eller 
vilseledande uttalanden.

Or. en

Ändringsförslag 237
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 48
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder för 
företag som inte uppfyller skyldigheterna 
om tillbörlig aktsamhet, även i samband 
med att de gör falska eller vilseledande 
uttalanden.

48. Europaparlamentet rekommenderar 
att unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet ålägger medlemsstaterna att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande straff och påföljder för 
företag som inte uppfyller skyldigheterna 
om tillbörlig aktsamhet, även i samband 
med att de gör falska eller vilseledande 
uttalanden. Parlamentet rekommenderar 
att unionens sanktionsordning bör 
inkludera att företag som inte uppfyller 
skyldigheterna utesluts från offentlig 
upphandling och offentlig finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 238
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 48a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

48a. Europaparlamentet 
rekommenderar att EU-lagstiftningen ska 
kräva att medlemsstaterna inför 
bestämmelser om skadeståndsansvar för 
att säkerställa att företag kan ställas till 
svars för skador som härrör från 
kränkningar av mänskliga och 
miljömässiga rättigheter, som orsakas av 
enheter eller som de bidrar till i sin 
globala värdekedja, såvida de inte kan 
bevisa att de vidtagit alla rimliga åtgärder 
för att förhindra sådan skada.

Or. en

Ändringsförslag 239
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 48a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

48a. Europaparlamentet konstaterar att 
finansiella sanktioner bör fastställas på 
grundval av ett proportionellt 
tillvägagångssätt, som närmare bestämt 
tar hänsyn till bland annat företagets 
omsättning och storlek, 
verksamhetsområde, i vilket sammanhang 
det verkar, dess affärsmodell, dess 
position i värdekedjorna och dess 
produkters och tjänsters karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 240
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 49

Förslag till yttrande Ändringsförslag

49. Europaparlamentet betonar att 
straffrätt och rättskipning i brottmål är 
oumbärliga medel för att skydda de 
mänskliga rättigheterna mot allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

49. Europaparlamentet betonar att 
straffrätt och rättskipning i brottmål som 
ultima ratio-instrument kan komma att 
vara nödvändiga medel för att skydda de 
mänskliga rättigheterna mot allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 241
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51. Europaparlamentet 
rekommenderar att i lagstiftningen 

utgår
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inbegripa bestämmelser om straffrättsligt 
ansvar på grund av brott för företag och 
chefer och ledning som hålls ansvariga i 
händelse av allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 242
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51. Europaparlamentet 
rekommenderar att i lagstiftningen 
inbegripa bestämmelser om straffrättsligt 
ansvar på grund av brott för företag och 
chefer och ledning som hålls ansvariga i 
händelse av allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 243
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

51. Europaparlamentet rekommenderar 
en diskussion om huruvida lagstiftningen 
bör inbegripa bestämmelser om 
straffrättsligt ansvar på grund av brott för 
de högsta tjänstemännen inom företag 
som hålls direkt ansvariga i händelse av 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 244
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om administrativt, civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar på grund av brott för 
företag och chefer och ledning som hålls 
ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Maria Arena

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag, finansinstitut, chefer och 
ledning som hålls ansvariga i händelse av 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 246
György Hölvényi, Kinga Gál

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av de mest 
allvarliga kränkningar av de universella 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 247
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

51. Europaparlamentet rekommenderar 
att i lagstiftningen inbegripa bestämmelser 
om straffrättsligt ansvar på grund av brott 
för företag och chefer och ledning som 
hålls ansvariga i händelse av allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
och motverka beteenden från företag som 
upprepade gånger och avsiktligen 
underlåter att respektera den tillbörliga 
aktsamheten i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 248
Miguel Urbán Crespo

Förslag till yttrande
Punkt 51a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51a. Europaparlamentet påpekar att 
civilrättsligt och offentligrättsligt ansvar 
krävs för andra överträdelser än brottsliga 
handlingar. Parlamentet anser att ansvar 
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även ska tillämpas vid överträdelser till 
följd av underlåtenhet att uppfylla kraven 
med avseende på tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 249
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Underrubrik 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Handel, mänskliga rättigheter och 
EU:s yttre åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 250
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51a. Europaparlamentet konstaterar att 
unionslagstiftningen bör inkludera krav 
på tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter och miljö 
tillsammans med ratificeringen av 
fördragen om grundläggande mänskliga 
rättigheter och ILO-konventionerna som 
en förutsättning för ratificeringen och 
inom ramen för klausulerna i handels- 
och investeringsavtal som förhandlas av 
EU för att säkerställa politisk förenlighet 
och lika villkor för EU-baserade 
verksamhetsutövare.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51b. Europaparlamentet konstaterar att 
framtagningen av verktyg och 
utbildningsmaterial beträffande företag 
och mänskliga rättigheter samt tillbörliga 
aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter för EU:s och 
medlemsstaternas nationella institutioner 
samt för EU-delegationerna bör grundas 
på befintliga vägledande ramar 
(FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter, OECD:s 
riktlinjer, ILO:s deklaration). Parlamentet 
framhåller att genusaspekter ska 
integreras i dessa verktyg på grundval av 
FN:s broschyr Gender Dimensions of the 
Guiding Principles on Business and 
Human Rights.

Or. en

Ändringsförslag 252
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51c. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa att personalen vid 
EU:s delegationer har adekvat utbildning 
inom företag och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet uppmanar 
EU-delegationerna att samarbeta med 
myndigheter i tredjeländer för att öka 
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medvetenheten samt dela verktyg och 
information om tillbörlig aktsamhet i 
fråga mänskliga rättigheter och miljö 
samt ta fram specialanpassade program 
på detta område för att även främja 
utarbetandet av liknande lagstiftning i 
värdländerna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51d. Europaparlamentet 
rekommenderar att unionslagstiftningen 
underlättar och stöder 
EU-delegationernas roll i deras arbete 
med företagssektorn och alla andra 
relevanta berörda parter i tredjeländer 
när det gäller genomförandet av 
unionslagstiftningens krav och standarder 
om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 254
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51e. Europaparlamentet är övertygat 
om att unionslagstiftningen samtidigt bör 
kräva att det tas fram en 
EU-handlingsplan om företag och 
mänskliga rättigheter vid sidan av ramen 
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för handlingsplanen om demokrati och 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
föreslår att unionen, inom ramen för detta 
ramverk och utifrån modellen för den 
kanadensiska ombudsmannen för 
företagsansvar, inrättar en särskild 
EU-representant för ansvarsfullt 
företagande med bland annat befogenhet 
att undersöka, övervaka, ge rådgivning 
och offentligt rapportera om 
unionslagstiftningen om tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljö samt EU-åtgärder i 
detta hänseende inom ramen för 
handlingsplanen om demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 255
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 51f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

51f. Europaparlamentet konstaterar att 
unionslagstiftningen bör underlätta, 
stärka och uppmana till proaktivt och 
meningsfullt EU-deltagande i de 
pågående förhandlingarna för att inrätta 
ett bindande FN-instrument för 
transnationella företag och andra företag 
med avseende på mänskliga rättigheter.

Or. en


