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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

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.

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.

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.

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.

5. Europaparlamentet noterar att grundläggande arbetstagarrättigheter samt sociala och 
ekonomiska rättigheter finns inskrivna i flera internationella fördrag och konventioner 
om mänskliga rättigheter, inbegripet den internationella konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, ILO:s grundläggande arbetsnormer, den europeiska 
sociala stadgan och EU-stadgan.

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 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 



PE655.782v02-00 4/11 PA\1213625SV.docx

SV

människorättskränkningar och brottsliga övergrepp som begås i tredjeländer, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU1 och 2012/29/EU2.

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.

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.

9. Europaparlamentet konstaterar att det i flera på varandra följande FN-rapporter om 
skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter som rör åtnjutandet av en säker, ren, 
hälsosam och hållbar miljö har konstaterats att det finns en direkt koppling mellan det 
fullständiga åtnjutandet av mänskliga rättigheter och den biologiska mångfalden, och att 
det tydligt framgår att förlusten och försämringen av den biologiska mångfalden 
undergräver människors åtnjutande av rätten till liv, hälsa, livsmedel och vatten. 
Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna är parter i konventionen om biologisk 
mångfald.

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.

11. Europaparlamentet beklagar att det trots försök från europeiska företag att genomföra 
sin policy för företagens sociala ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna, 

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).
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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.

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.

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution:

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.

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.

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

Tillämpningsområde för mänskliga rättigheter

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.

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 
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Europarådets medlemsstater och även är bindande för medlemsstaterna genom 
unionsrätten och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.

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

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.

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.

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.

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.

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 
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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.

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 skyldigheterna i lagstiftningen avseende tillbörlig 
aktsamhet.

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.

Grundläggande rekommendationer

Förfaranden och skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet

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.

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.

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 
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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.

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.

Öppenhet, rapportering, övervakning och utvärdering med utgångspunkt i riktmärken för 
mänskliga rättigheter

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.

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.

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.

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.

34. Europaparlamentet anser att öppenheten inte bör fastställas av företagen, utan baseras 
på rätten till kännedom för dem som påverkas av affärsverksamhet, inbegripet 
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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.

Samverkan med berörda parter och rättighetsinnehavare

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.

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.

Skydd för visselblåsare, människorättsförsvarare och miljöaktivister

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.

38. Europaparlamentet betonar att förfaranden för offentliggörande och klagomål måste 
säkerställa att visselblåsares anonymitet, säkerhet, fysiska och rättsliga integritet 
skyddas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/19373.

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.

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 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer 
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305,26.11.2019, s. 17).
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påståenden tystade, hotelser och att de på annat sätt avskräcks från att söka rättslig 
prövning.

Rätt till lika tillgång till rättslig prövning och till effektiva rättsmedel

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).

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.

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.

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.

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.

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.
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Genomdrivande, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar

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.

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.

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.

50. Europaparlamentet noterar att unionen har lagstiftat om företags straffrättsliga ansvar 
i fråga om mänskliga rättigheter och att slaveri och tvångsarbete är straffbart enligt 
unionslagstiftningen, särskilt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG4, där 
det i artikel 9 föreskrivs att medlemsstaterna ska kriminalisera särskilt allvarliga former 
av arbetskraftsexploatering.

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.

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 
30.6.2009, s. 24).


