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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att även om det är staternas och regeringarnas eget ansvar att 
skydda de mänskliga rättigheterna i sina länder, inbegriper hållbar företagsstyrning 
”företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna”, enligt definitionen i FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet påminner om att 
EU:s ekonomi står inför den största globala ekonomiska krisen sedan den stora 
depressionen, där företag i hela Europa har drabbats särskilt hårt. Parlamentet betonar 
att man i samband med varje nytt lagstiftningsinitiativ i nuläget bör beakta dess 
inverkan på den administrativa bördan, särskilt för mikroföretag och små och 
medelstora företag, och dess inverkan på sysselsättningen i EU-företagen och deras 
engagemang på internationella marknader. Parlamentet påminner om vikten av 
övergångsperioder för att skapa rättssäkerhet och god lagstiftning.

2. Europaparlamentet efterlyser tre separata, men ömsesidigt förstärkande, 
lagstiftningsförslag om direktörers skyldigheter och hållbar företagsstyrning, om 
företagens respekt för mänskliga rättigheter och tillbörlig aktsamhet i miljöfrågor och 
om reformen av direktivet om icke-finansiell rapportering1.

3. Europaparlamentet upprepar att globala leveranskedjor är ett centralt inslag i den 
globala ekonomin, men att deras komplexa karaktär och bristen på ansvarsskyldighet 
kan leda till en högre risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och 
arbetstagarnas rättigheter och straffrihet för miljöbrott, och att handelspolitiken måste 
bidra till en transparent företagsstyrning, i linje med direktivet om icke-finansiell 
rapportering, eftersom den påverkar leveranskedjorna, inbegripet 
underleverantörskedjor, och leva upp till miljömässiga, människorättsliga, sociala och 
säkerhetsmässiga standarder i linje med Parisavtalet samt främja uppnåendet av FN:s 
mål för hållbar utveckling.

4. Europaparlamentet betonar att hållbar företagsstyrning utgör en viktig pelare som gör 
det möjligt för EU att säkra en ekonomi som är både resilient och hållbar, skapa mer 
likvärdiga villkor i syfte att upprätthålla och stärka EU-företagens internationella 
konkurrenskraft och skydda EU:s arbetstagare och företag mot illojal konkurrens från 
tredjeländer, och kan därför vara till nytta för EU:s handels- och investeringspolitik, vid 
en väl avvägd och proportionerlig tillämpning.

5. Europaparlamentet noterar att covid-19-pandemin har visat sårbarheterna i globala 
leveranskedjor och att enbart frivilliga regler inte är tillräckligt, vilket till exempel har 
konstaterats i klädsektorn där produktionen avbröts under krisen, vilket fick negativa 
effekter i hela leveranskedjan. Parlamentet konstaterar att företag med bättre definierad 
praxis på miljöområdet, i sociala frågor och för företagsstyrningen och med bättre 
riskbegränsningsprocesser kan hantera krisen på ett bättre sätt. Parlamentet bekräftar att 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har förklarat2 att 

1 EUT L 330 15.11.2014, s. 1.
2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
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företag som vidtar proaktiva åtgärder för att hantera riskerna med anknytning till 
covid-19-krisen på ett sätt som lindrar de negativa effekterna för arbetstagare och 
leveranskedjor sannolikt kan bygga upp mer långsiktigt värde och resiliens och förbättra 
sin livskraft på kort sikt och sina utsikter till återhämtning på medellång till lång sikt.

6. Europaparlamentet noterar med oro att den senaste forskningen3 om genomförandet av 
EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering har visat att mer än tre fjärdedelar av 
företagen inte lämnar någon information om sina leveranskedjor, även i högrisksektorer, 
med undantag för beklädnadssektorn där ett betydande antal företag tillhandahåller 
antingen en allmän eller en detaljerad förteckning över sina leverantörer. Parlamentet 
konstaterar att börsnoterade företag, onoterade offentliga företag och privata företag 
som är registrerade i EU kan ha olika skyldigheter enligt nationell rätt när det gäller 
hållbar företagsstyrning. Parlamentet påminner om vikten av att skapa lika villkor 
gentemot företag som är registrerade utanför EU och som inte alltid följer principerna 
för hållbar företagsstyrning, vilket har en negativ inverkan på EU:s företag och deras 
anställda. Parlamentet betonar att hållbar företagsstyrning bör gälla för alla företag i och 
utanför EU som är verksamma på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utnyttja översynen av direktivet om icke-finansiell rapportering för att 
förstärka rapporteringskraven och efterlevnaden av dem, samt att säkerställa efterlevnad 
av miljömässiga, sociala och människorättsliga normer.

7. Europaparlamentet konstaterar att resultaten av kommissionens nyligen genomförda 
studie om direktörers skyldigheter och hållbar företagsstyrning, som fördes över 
perioden 1992–2018, har bekräftat att det finns en tendens inom de flesta EU-företag att 
gynna kortsiktighet över långsiktighet och hållbarhet. Parlamentet understryker att 
konsekvenserna av företagens kortsiktighet för EU:s affärsmetoder i tredjeländer inte är 
förenliga med en hållbar utveckling. Parlamentet betonar att direktörers skyldigheter bör 
omfatta skyldigheten att integrera långsiktiga hållbarhetsaspekter i affärsstrategierna 
tillsammans med hållbarhetsmål som går utöver den nuvarande principen om 
prioritering av aktieägarvärdet, och att offentliggöra lämplig information, samtidigt som 
hänsyn tas till konkurrenspolitiken och legitima intressen för att skydda intern 
företagarkompetens. Parlamentet betonar att utvecklingen av sådana strategier bör 
bygga på internationella sociala, miljömässiga och människorättsliga standarder och bör 
inbegripa samråd med lokalsamhällen där så är lämpligt. Parlamentet noterar att en 
balanserad sammansättning inom de inhemska rådgivande grupperna liksom lärdomarna 
från deras erfarenheter av en inkluderande strukturerad dialog skulle kunna användas 
som en modell för EU:s företagsstrukturer som tar hänsyn till det civila samhället. 
Parlamentet noterar att justeringar av styrelsens sammansättning, till exempel genom 
utnämning av en ledamot med kunskaper om hållbar företagsstyrning, skulle kunna öka 
efterlevnaden av dessa skyldigheter. Parlamentet anser att frågan om i vilken 
utsträckning sådana åtgärder är tillämpliga bör avgöras på grundval av den potentiella 

02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response.
3 The Alliance for Corporate Transparency Research Report 2019: An analysis of the sustainability reports of 
1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive, s. 6, 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf.

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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risken att orsaka skada. Parlamentet konstaterar att alla insatser bör vara förenliga med 
proportionalitetsprincipen.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över konsekvenserna av 
skyldigheterna avseende hållbar företagsstyrning för finansinstitut som tillhandahåller 
handelsfinansiering.

9. Europaparlamentet betonar att kravet på att lämna ut information om hur 
miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter 
samt mutor och korruption, påverkar företaget och hur företaget påverkar samhället och 
miljön (så kallad dubbel väsentlighetsstandard) bör omfatta delning av all relevant 
information om värdekedjan. Parlamentet noterar att utbyte av denna information sker i 
enlighet med bestämmelserna i direktivet om icke-finansiell rapportering. Parlamentet 
betonar att alla nya EU-krav måste vara förenliga med de olika internationella 
rapporteringsstandarderna, såsom Global Reporting Initiative, Sustainability 
Accounting Standards Board och International Integrated Reporting Council, för att 
säkerställa lika villkor för europeiska företag. Parlamentet noterar vikten av att 
tillhandahålla övergripande riktlinjer och anvisningar om vilken information om 
värdekedjor som behöver delas.

10. Europaparlamentet understryker vikten av den nya taxonomiförordningen och dess 
betydelse för leveranskedjorna. Parlamentet betonar att bekämpning av skatteflykt är en 
grundläggande del av en hållbar företagsstyrning.

11. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att utarbeta lagstiftning om 
hållbar företagsstyrning och due diligence på grundval av OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och OECD:s Due Diligence Guidance on Responsible Business 
Conduct, de standarder som fastställs i Internationella arbetsorganisationens 
grundläggande konventioner och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna till ett 
certifieringssystem på EU-nivå för leveranskedjor som ett kompletterande initiativ till 
sitt due diligence-lagstiftningsförslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma 
vilken befintlig lagstiftning som skulle kunna uppdateras eller effektiviseras.

12. Europaparlamentet understryker att hållbar företagsstyrning inte ska tolkas snävt som 
enbart due diligence-lagstiftning utan att även handelspolitiken spelar en väsentlig roll i 
en smart kombination av åtgärder som främjar företagens respekt för de mänskliga 
rättigheterna och minskar miljöskadorna. Parlamentet betonar vikten av samstämmighet 
mellan EU-företagens företagsstyrningsstrukturer och EU:s insatser i dialogen med 
tredjeländer om ansvarsfullt företagande via kapitlen om handel och hållbar utveckling i 
frihandelsavtalen. Parlamentet betonar att både att hållbar företagsstyrning och due 
diligence för företagen bör beaktas i förbindelse med den pågående översynen av 
handelspolitiken.
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