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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Parisaftalen tilstræber at holde stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og 
fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau;

B. der henviser til, at covid-19 har vist, hvor tæt en sammenhæng, der er mellem 
menneskers og dyrs og miljøets sundhed; der henviser til, at bæredygtig udvikling ikke 
kun bør begrænses til miljø- og klimabeskyttelse, men at den også bør søge at sikre det 
højeste niveau af beskyttelse og udvikling for mennesker samt alle levende væsener og 
økosystemer; der henviser til, at FN's mål for bæredygtig udvikling tager fat på flere 
tværgående spørgsmål, herunder fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde 
til alle; der henviser til, at bæredygtig virksomhedsledelse har et stort potentiale til at 
sikre, at virksomhederne bidrager til virkeliggørelsen af alle disse mål;

C. der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne i artikel 2 i traktaten om 
Den Europæiske Union, og at dens miljøpolitik er baseret på respekten for 
forsigtighedsprincippet, som er nævnt i artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde;

D. der henviser til, at den globale økonomi, der er i hastig forandring, kræver en model for 
bæredygtig virksomhedsledelse, der kan tage de mest presserende udfordringer op, lige 
fra klimaforandringer, miljøødelæggelse og naturkatastrofer til voksende globale 
uligheder; der henviser til, at EU og menneskeheden som helhed i øjeblikket overskrider 
fire ud af de ni globale begrænsninger;

E. der henviser til, at den stigende globale konkurrence om adgang til naturressourcer ofte 
fører til en ikkebæredygtig udnyttelse af det naturlige og menneskelige miljø;

F. der henviser til, at bæredygtig virksomhedsledelse spiller en afgørende rolle for 
opfyldelsen af EU's forpligtelser til at gennemføre FN's mål for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen

G. der henviser til, at klimaændringer indebærer alvorlige risici for fødevaresikkerheden, 
navnlig for så vidt angår tilgængelighed, adgang til og anvendelse af fødevarer og 
fødevaresystemernes stabilitet; der henviser til, at kvindelige landbrugere, der i 
øjeblikket tegner sig for 45-80 % af den samlede fødevareproduktion i 
udviklingslandene, er uforholdsmæssigt hårdt ramt af klimaændringer og 
miljøforringelser;

H. der henviser til, at skovrydning tegner sig for 20 % af de menneskeskabte emissioner af 
kuldioxid; der henviser til, at skovrydning i Brasilien og overudnyttelsen af det åbne hav 
er to kraftige påmindelser om, at vi har akut behov for en bedre bæredygtig forvaltning 
af miljøet på globalt plan;

I. der henviser til, at flere og flere lande og offentlige myndigheder giver økosystemer 
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juridisk status; der henviser til, at Ecuador har nedfældet naturens rettigheder i sin 
forfatning og derved anerkender økosystemernes umistelige ret til at eksistere og trives, 
samt indrømmet mennesker, folk, samfund og endog andre nationer ret til at håndhæve 
naturens rettigheder og til at træffe forebyggende og restriktive foranstaltninger for 
aktiviteter, der kan føre til udryddelse af arter, ødelæggelse af økosystemer eller 
permanent ændring af naturens kredsløb;

J. der henviser til, at Aarhuskonventionen fastlægger en række miljømæssige rettigheder 
for offentligheden og for sammenslutninger, herunder retten til adgang til 
miljøoplysninger, retten til at deltage i beslutningsprocesser angående miljøet samt 
adgang til klage og domstolsprøvelse;

K. der henviser til, at FN's komité til overvågning af overholdelse af Aarhuskonventionen i 
2017 fandt, at EU i strid med Aarhuskonventionen ikke gav medlemmer af 
offentligheden mulighed for at anfægte EU-institutionernes afgørelser ved EU's 
domstole;

L. der henviser til, at Kommissionen har forhøjet sine ambitioner for perioden 2019-2024 
ved at opstille en dagsorden for en europæisk grøn pagt, hvori det hedder, at Europa 
skal "føre an i overgangen til en sund planet";

1. mener, at bæredygtig virksomhedsledelse er afgørende for virksomhedernes langsigtede 
kurs og for tilpasningen af deres aktiviteter, så de opfylder EU's overordnede miljømål 
som fastsat i den europæiske grønne pagt samt EU's forpligtelser til at reducere sine 
drivhusgasemissioner, efterhånden som det bevæger sig i retning af målet om 
klimaneutralitet i 2050; understreger, at alle sektorer bør bidrage til at nå dette mål;

2. udtrykker bekymring over, at visse internationale investeringsaftaler som f.eks. 
energichartertraktaten placerer multinationale selskabers finansielle interesser over 
miljø- og klimaprioriteter; opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at skride til 
handling og sikre, at eksisterende og fremtidige handelsinvesteringsaftaler fuldt ud er i 
overensstemmelse med EU's miljø- og klimamål, og fremsætte forslag til at modvirke 
selskabers land grabbing og skovrydning i forbindelse med den kommende revision af 
direktivet om ikkefinansiel rapportering (NFRD);

3. understreger, at den grønne omstilling og den øgede digitalisering vil få alvorlige følger 
for arbejdsstyrken; mener derfor, at enhver bæredygtig virksomhedsledelse bør 
anerkende og effektivt garantere arbejdstagernes ret til fortsat erhvervsuddannelse og 
livslang uddannelse i arbejdstiden;

4. mener, at den aktuelle tilgang med retningslinjer fra Kommissionen om virksomheders 
ikkefinansielle rapportering ikke i sig selv er tilstrækkelig til at frembringe det ønskede 
resultat, nemlig sammenlignelig, pålidelig og sammenhængende rapportering fra 
virksomhedernes side;

5. opfordrer i denne forbindelse til, at der vedtages EU-standarder med veldefinerede krav 
hvad angår indhold og tilgængelighed af ikkefinansielle oplysninger, der mindst bør 
gælde for alle børsnoterede og ikke-børsnoterede store virksomheder i EU; påpeger, at 
nye europæiske standarder skal baseres på en konsekvensanalyse og tilpasses små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) kapacitet; opfordrer til, at der indføres særlige 
mekanismer for SMV'er til at fremme og sikre gennemførelsen af disse standarder, 
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herunder sprogstøtteredskaber for at hjælpe dem med at få adgang til onlineplatformene;

6. opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til at udvikle sådanne standarder i 
forbindelse med den kommende revision af direktivet om ikkefinansiel rapportering 
(NFRD); mener, at disse standarder ikke bør udgøre en urimelig byrde for SMV'er;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overholde og fremme FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's due 
diligence-retningslinjer for ansvarlig forretningsskik med henblik på at forebygge, 
reducere og afhjælpe skader på miljøet og biodiversiteten, idet der tages behørigt 
hensyn til forpligtelser og tilsagn om at sikre et trygt, rent, sundt og bæredygtigt miljø;

8. mener, at EU's ramme bør hjælpe og bistå virksomheder, navnlig SMV'er, for at sikre, 
at offentliggørelserne er klare, balancerede, forståelige og sammenlignelige mellem 
virksomheder inden for en sektor;

9. mener desuden, at sammenhængen i EU-lovgivningen om bæredygtig 
virksomhedsledelse ikke alene bør sikres gennem forpligtelsen til at indberette 
oplysninger, men også ved at indføre konkrete, forholdsmæssige og retskraftige 
forpligtelser og kvantificerbare mål på grundlag af en konsekvensanalyse; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at revisionen af direktivet om ikkefinansiel rapportering er i 
overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning for bæredygtige aktiviteter og 
definerer de minimumsstandarder, der skal gælde for virksomhederne på en obligatorisk 
og bindende måde; mener endvidere, at der også bør indføres incitamenter til, hvordan 
disse foranstaltninger kan gennemføres, navnlig for mindre virksomheder;

10. mener, at strategier for virksomhedernes bæredygtighed bør prioritere langsigtede 
interesser for at fremme et obligatorisk skift fra ikkebæredygtige investeringer og 
virksomhedspraksis i retning af mere bæredygtige driftsformer, der fremmer miljø- og 
klimamålsætninger, såsom produktion af vedvarende energi, reduktion af affald og 
fremme af en ægte cirkulær økonomi;

11. minder om, at virksomhedernes bæredygtighed afhænger af, om deres ledelse 
overholder deres miljømæssige og sociale forpligtelser fuldt ud; understreger, at stærke 
og uafhængige tilsynstjenester er nødvendige for at sikre, at disse forpligtelser 
overholdes fuldt ud;

12. opfordrer i denne forbindelse til, at der vedtages en EU-lovramme, som forpligter 
virksomhederne til at udarbejde, gennemføre, regelmæssigt vurdere og ajourføre en 
virksomhedsstrategi for bæredygtighed i samarbejde med alle relevante interessenter; 
mener, at denne strategi navnlig bør omfatte virksomhedernes miljøpåvirkning, såsom 
tab af biodiversitet og skovrydning, samt mellem- og langsigtet planlægning med 
henblik på at opnå klimaneutralitet inden 2050;

13. anerkender, at kvinder, samtidig med at de er sårbare over for virkningerne af 
klimaændringer, også er effektive forandringsagenter, når det gælder afbødning og 
tilpasning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage integration af 
kønsaspektet i deres miljøanalyser, udarbejdelse af politikker, handlingsplaner og andre 
foranstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med bæredygtig udvikling og 
klimaændringer med henblik på at støtte øget fokus på kønsperspektivet.
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