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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns tillräckligt starka belägg för att de 
EU-baserade företagens frivilliga insatser för att förebygga och mildra de negativa 
effekterna av sitt beteende på utvecklingsländerna har misslyckats, eftersom 
kränkningar av enskilda personers mänskliga rättigheter, särskilt arbetstagarnas och 
lokalsamhällenas rättigheter, fortfarande äger rum i slutet av leveranskedjan. 

2. Europaparlamentet anser att det finns ett stort behov av en obligatorisk, harmoniserad 
ram på unionsnivå för att säkerställa lika villkor för företag, och välkomnar 
kommissionens pågående arbete med lagstiftning som kräver att företagen tillämpar 
tillbörlig aktsamhet när det gäller respekt för de mänskliga rättigheterna och 
miljömässiga skyldigheter i hela leveranskedjan. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa ett människorättsbaserat 
synsätt på den framtida lagstiftningen, som ska utformas, genomföras, övervakas och 
utvärderas med respekt för de grundläggande människorättsprinciperna om transparens 
och tillgång till information, inkludering och icke-diskriminering, med särskilt fokus på 
de mest utsatta. 

4. Europaparlamentet betonar att alla mänskliga rättigheter bör omfattas av den framtida 
lagstiftningen. Parlamentet anser att tonvikten bör läggas på arbetstagarnas och 
fackföreningarnas rättigheter, kvinnor, barn och ursprungsbefolkningar. Parlamentet 
betonar att man bör sträva efter en fullständig anpassning av regelverket till befintliga 
rättsliga skyldigheter och standarder på europeisk och internationell nivå. Parlamentet 
anser att lagstiftningen bör omfatta alla typer av kränkningar av mänskliga rättigheter. 

5. Europaparlamentet betonar att skyldigheten att respektera och skydda de mänskliga 
rättigheterna och miljön och att undvika risker för korruption bör integreras i alla 
globala värdekedjor, produkter, tjänster och affärsförbindelser. 

6. Europaparlamentet anser att den nya lagstiftningen bör gälla för alla sektorer och för 
företag av alla typer och storlekar, oavsett om de är offentliga eller privata, inom 
unionen. Parlamentet anser att man bör fokusera på riskerna. 

7. Europaparlamentet anser att den framtida lagstiftningen bör fastställa obligatoriska och 
effektiva förfaranden för tillbörlig aktsamhet som omfattar företagens verksamhet och 
deras affärsförbindelser, inbegripet deras leverantörs- och underleverantörskedjor. 

8. Europaparlamentet understryker behovet av att utforma ett sunt övervakningssystem 
och förse de behöriga myndigheterna (på unionsnivå och på nationell nivå) med 
effektiva instrument för att övervaka efterlevnaden, särskilt på lokal nivå. 

9. Europaparlamentet anser att den framtida lagstiftningen bör fastställa ett heltäckande 
system för ansvarsskyldighet, som inbegriper administrativt, civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar, och en sanktionsmekanism för att se till att den nya lagstiftningen 



PE657.424v01-00 4/4 PA\1213702SV.docx

SV

efterlevs och säkerställa genomförandet, bland annat genom påföljder och sanktioner av 
alla slag.

10. Europaparlamentet understryker att tillgång till effektiva rättsmedel är av avgörande 
betydelse. Parlamentet anser att lagstiftningen bör kräva att företagen har en effektiv 
klagomålsmekanism som bör vara transparent, tillgänglig, förutsägbar, säker, tillförlitlig 
och ansvarsskyldig. Parlamentet anser dessutom att en sådan mekanism bör föreskriva 
effektiva rättsmedel – på individnivå och genom grupptalan – för personer som utsatts 
för kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöskador och korruption. Parlamentet anser 
att särskilt skydd bör ges till människorättsförsvarare och deras advokater. 

11. Europaparlamentet är övertygat om att det är mycket viktigt att göra frihandelsavtalens 
kapitel om hållbar utveckling mer genomförbara och att den nya lagstiftningen bör 
utforska sätt att integrera kraven på tillbörlig aktsamhet i dessa kapitel.


