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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at det er staternes ansvar at beskytte og sikre menneskerettighederne, og at 
erhvervslivet har et ansvar for at overholde dem; anerkender den indsats, der hidtil er 
gjort, herunder af virksomheder, der er aktive globalt, og glæder sig over det stigende 
antal af frivillige initiativer vedrørende due diligence samt gennemsigtigheds- og 
indberetningskrav; beklager de nuværende lave gennemførelsesniveauer i 
forsyningskæden vedrørende sociale, miljømæssige og menneskeretlige due diligence-
forpligtelser; bemærker, at krænkelser af menneskerettigheder og miljøstandarder 
fortsat er udbredt, og at der er klar dokumentation for, at en række europæiske 
virksomheder ikke udviser nogen form for due diligence i deres forsyningskæder, som 
det fremgår af Kommissionens undersøgelse "Study on due diligence requirements 
through the supply chain" (undersøgelse af krav til passende omhu i forsyningskæden); 
understreger, at virksomhedernes due diligence i stigende grad er blevet indarbejdet i 
medlemsstaternes lovgivning, og bemærker, at due diligence kan styrke 
konkurrenceevnen; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens offentlige 
tilsagn om at foreslå et lovgivningsinitiativ i 2021 og understreger, at virksomheders 
due diligence er et emne, der bør tages op til behandling i den kommende revision af 
EU's handelspolitik; 

2. er derfor overbevist om, at der er behov for lovgivning på EU-plan om obligatorisk 
horisontal due diligence i hele forsyningskæden for virksomheder fra EU og 
udenlandske virksomheder, der er aktive på det indre marked, for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling, fremme god ledelse og øge sporbarhed og ansvarlighed i de 
globale forsyningskæder, styrke EU's internationale konkurrenceevne og skabe lige 
vilkår og afbøde tredjelandes urimelige konkurrencefordele som følge af lavere 
beskyttelsesstandarder samt social og miljømæssig dumping i den internationale handel; 
understreger, at det er nødvendigt at overveje risikoen for skade i stedet for 
virksomhedens størrelse, idet der skal tages hensyn til proportionalitetsprincippet; 

3. opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig konsekvensanalyse af det omfang af 
forsyningskæden, som den fremtidige forordning om due diligence bør finde anvendelse 
på for at få en reel indvirkning på beskyttelsen af menneskerettighederne og miljøet, 
samtidig med at der gives en detaljeret analyse af den administrative byrde for 
virksomheder og specifikt små og mellemstore virksomheder (SMV'er), EU-
virksomhedernes merværdi, EU-virksomhedernes beskæftigelse og EU-
virksomhedernes aktivitet på de internationale markeder; 

4. minder om, at EU-økonomien står over for den største globale økonomiske krise siden 
den store depression i 1930'erne, og at der er særligt hårdt ramte virksomheder i hele 
Europa; understreger, at der navnlig på nuværende tidspunkt ikke må tages nogen form 
for lovgivningsinitiativer, som kan hæmme eller skade økonomien, f.eks. 
lovgivningsinitiativer, der pålægger øgede administrative byrder eller skaber 
retsusikkerhed;
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5. minder om, at due diligence-forpligtelser bør tage sigte på at fastslå, forhindre, afbøde 
og afhjælpe krænkelser af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og 
miljøstandarder gennem forbedringer med hensyn til overholdelse af kernerettigheder 
for arbejdstagere og centrale miljørettigheder, herunder Parisaftalens klimaforpligtelser, 
i hele forsyningskæden og derved gøre forsyningskæderne mere robuste og undgå 
forstyrrelse af den internationale handel; er overbevist om, at due diligence øger 
sikkerheden og gennemsigtigheden for så vidt angår udbudspraksis for virksomheder, 
der køber fra lande uden for Den Europæiske Union, og vil bidrage til at beskytte 
forbrugernes interesser ved at sikre kvaliteten og pålideligheden af produkter, og at det 
vil føre til mere ansvarlige indkøbspraksis og langsigtede leverandørrelationer hos 
virksomheder; understreger, at FN's vejledende principper og Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder fastslår, at det er nødvendigt med adgang til klagemuligheder og 
domstolsprøvelse og til rehabilitering for ofre; understreger, at ny EU-lovgivning også 
bør indeholde yderligere robuste håndhævelsesmekanismer og adgang til 
klagemekanismer i Unionen for ofre; er overbevist om, at princippet om due diligence 
bør baseres på princippet om ikke at gøre skade, at det bør supplere de eksisterende 
selvregulerende og frivillige initiativer, og at det bør betragtes som en dynamisk proces 
med løbende forbedringer; mener, at EU's lovgivning bør støtte virksomhederne i 
forvaltningen af deres virksomhedsansvar og med hensyn til at leve op til deres ansvar; 
og være i fuld overensstemmelse med alle eksisterende sektorspecifikke due diligence-
forpligtelser, såsom direktivet om ikke-finansiel rapportering og være i 
overensstemmelse med den relevante lovgivning i medlemsstaterne; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, hvilke eksisterende reguleringer, der kan ajourføres eller 
erstattes; understreger, at inden for international handel skal due diligence og ansvarlig 
forsyning blive den normale forretningsskik for operatører af alle størrelser; anerkender 
forskellene i omfanget og kompleksiteten af virksomhedernes grænseoverskridende 
forretningsaktiviteter og placering i forsyningskæderne, og at det er nødvendigt at dette 
kommer til udtryk i de formaliserede krav til due diligence; 

6. glæder sig over, at sektorspecifikke initiativer såsom tømmerforordningen,  
forordningen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT-forordningen) og forordningen om bekæmpelse af tortur og 
navnlig forordningen om konfliktmineraler er blevet en rettesnor for bindende due 
diligence-lovgivning for forsyningskæder med forpligtelser for europæiske 
virksomheder vedrørende deres ledelsessystemer, risikostyring, uafhængig 
tredjepartsrevision og offentliggørelse af oplysninger; 

7. minder om, at Kommissionen har fremsat et forslag om at udvikle en helhedsstrategi for 
beklædningssektoren som led i den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi, dvs. 
en strategi, som ved at indeholde et ensartet sæt af standarder for due diligence og 
socialt ansvar kan blive endnu et eksempel på, hvordan en specifik sektor indarbejder en 
mere detaljeret tilgang; opfordrer Kommissionen til at indføre yderligere sektorspecifik 
EU-lovgivning om obligatorisk due diligence, herunder vedrørende risikoråvarer fra 
skove og økosystemer og beklædningsindustrien;

8. glæder sig over det arbejde, der hidtidig er udført på internationalt plan; er overbevist 
om, at den kommende due diligence-forordning bør bygge på FN's vejledende 
principper, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og OECD's 
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ledsagende due diligence-retningslinjer om ansvarlig forretningsskik, standarderne i 
ILO-kernekonventioner og multilaterale miljøaftaler (som f.eks. FN's rammekonvention 
om klimaændringer og konventionen om biodiversitet) og andre internationale 
standarder, der vil lette fremtidig international konvergens, og mener, at den bør 
udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet og alle relevante aktører; bemærker, at 
udvidede rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) kan anvendes som 
fælles grundlag for virksomhedernes selvevaluering; støtter de igangværende 
forhandlinger om at oprette et retligt bindende FN-instrument for transnationale 
selskaber og andre erhvervsvirksomheder vedrørende menneskerettigheder og opfordrer 
Rådet til at give mandat til Kommissionen til aktivt at deltage i denne proces; 

9. bemærker, at 95 % af alle europæiske virksomheder er SMV'er, og at de rammes 
uforholdsmæssigt hårdt af de økonomiske følger af den aktuelle covid-19-pandemi; 
understreger, at proportionalitetsprincippet skal anvendes ved analyse og vurdering af 
kapacitetsbegrænsninger, administrative omkostninger og byrder for SMV'er i den 
fremtidige lovgivning om due diligence, samtidig med at det skal komme til udtryk, at 
due diligence er risikobaseret; bemærker, at certificerede brancheordninger giver 
SMV'er mulighed for effektivt at slå sig sammen og dele ansvaret; bemærker, at 
certificerede ordninger bør vurderes, anerkendes og overvåges af Kommissionen; 
understreger, at kontrollen med sociale aspekter bør reguleres bedre; understreger 
vigtigheden af at udføre en konsekvensanalyse for at kunne udforme regler, som styrker 
konkurrenceevnen, som fungerer, og som kan gælde for alle aktører på det indre 
marked, herunder SMV'er; opfordrer Kommissionen til at undgå at fordoble allerede 
eksisterende due diligence-rapporteringskrav og understreger betydningen af at have 
fælles rapporteringskriterier for alle virksomheder, der opererer på det indre marked; 
opfordrer til, at der ydes specifik teknisk bistand til europæiske virksomheder, navnlig 
SMV'er, så de kan blive i strand til at overholde kravene om due diligence; 

10. understreger, at samarbejde med handelspartnere i en ånd af gensidighed, er afgørende 
for at sikre, at initiativerne vedrørende due diligence fører til ændringer; understreger 
vigtigheden af ledsagende foranstaltninger og projekter for at lette gennemførelsen af 
EU's frihandelsaftaler og efterlyser en stærk kobling mellem disse foranstaltninger og 
horisontal lovgivning vedrørende due diligence; anmoder derfor om, at finansielle 
instrumenter såsom Aid for Trade anvendes til at fremme og støtte anvendelsen af 
ansvarlig forretningsskik i partnerlande, herunder teknisk støtte i forbindelse med 
uddannelse i due diligence, sporbarhedsmekanismer og indførelse af eksportstyrede 
reformer i partnerlande; understreger i den forbindelse nødvendigheden af at fremme 
god ledelse; 

11. noterer sig, at frihandelsaftaler gennem deres omfattende og gennemførlige kapitler om 
handel og bæredygtig udvikling fremmer due diligence i forsyningskæden; opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte forslag om, hvordan håndhævelsen af kapitlerne om 
handel og bæredygtig udvikling kan styrkes, og til at bruge alle eksisterende og nye 
instrumenter, f.eks. håndhævelsesforordningen, frihandelsaftaler, økonomiske 
partnerskabsaftaler og generelle præferenceordninger til at sikre håndhævelsen af due 
diligence-forpligtelserne; understreger den afgørende rolle, som den nyligt udpegede 
øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler har i forbindelse med overvågning 
af, hvorvidt due diligence-forpligtelserne gennemføres; anmoder om at styrke 
sporbarheden i forsyningskæderne på grundlag af oprindelsesreglerne i den europæiske 
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toldkodeks; bemærker, at et lovforslag fra Kommission om due diligence vil dække 
handel med alle handelspartnere, ikke kun partnere med hvem EU har indgået en 
frihandelsaftale; peger på, at sådanne handelsinstrumenter bør indeholde stærke 
håndhævelsesmekanismer såsom bortfald af præferenceadgang i tilfælde af manglende 
overholdelse; 

12. mener, at overholdelse af forpligtelser til due diligence bør være en betingelse for 
adgang til det indre marked, og at operatører bør være forpligtede til gennem faktisk 
udøvelse af due diligence at udarbejde og tilvejebringe dokumentation for, at de 
produkter, som de markedsfører i det indre marked, er i overensstemmelse med 
kriterierne for miljø- og menneskerettigheder i denne lovgivnings bestemmelser; 
efterlyser supplerende foranstaltninger såsom importforbud mod produkter, der kan 
knyttes til grove krænkelser af menneskerettighederne som f.eks. tvangsarbejde eller 
børnearbejde; fremhæver vigtigheden af at medtage målet om bekæmpelse af 
tvangsarbejde og børnearbejde i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's 
frihandelsaftaler; 

13. anmoder om, at handelsinstrumenter og EU-delegationerne får en rolle i overvågningen 
af, hvordan den kommende forordningen om due diligence anvendes af europæiske 
virksomheder, der opererer uden for EU, herunder gennem indkaldelse af meningsfulde 
høringer af rettighedshavere, lokalsamfund, handelskamre, civilsamfundets aktører og 
fagforeninger; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaternes 
handelskamre omkring tilvejebringelse af onlineværktøjer og information til støtte for 
gennemførelsen af lovgivningen om due diligence; 

14. understreger, at aktørerne i erhvervslivet og civilsamfundet, herunder fagforeninger, 
arbejdsmarkedets parter, menneskerettighedsaktører, miljøorganisationer, 
kvindeorganisationer og grupper af oprindelige befolkninger bør have en rolle i 
forbindelse med en meningsfuld høring om al politik vedrørende due diligence og 
risikoforebyggelse og tilsyn, og at alle ofre bør have ret til at klage i tilfælde af 
overtrædelser i forsyningskæden og have ret til adgang til en klagemekanisme; 
understreger, at det nationale kontaktpunkt for OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder også kan fungere som kontaktpunkt for fremtidig lovgivning, og 
bemærker, at OECD's og de nationale rådgivende gruppers tilsyn med gennemførelsen 
af frihandelsaftaler er et godt eksempel på inddragelse af den tredje sektor; 

15. fremhæver, at omfattende krav om gennemsigtighed er et afgørende element i 
lovgivning om obligatorisk due diligence; bemærker, at mere information og flere 
oplysninger giver leverandører og producenter bedre kontrol med og forståelse af deres 
forsyningskæder og forbedrer offentlighedens tillid til produktionen; understreger i 
denne forbindelse, at den fremtidige forordning om due diligence bør fokusere på 
digitale løsninger for at minimere de bureaukratiske byrder, og opfordrer 
Kommissionen til at undersøge nye teknologiske løsninger, der støtter etablering og 
forbedring af sporbarheden i de globale forsyningskæder; minder om, at bæredygtig 
blockchainteknologi kan bidrage til dette mål;

16. minder om, at kvinder udgør størstedelen af arbejdstagerne i sektorer som f.eks. 
beklædnings- og tekstilindustrien, telekommunikation, turisme, omsorgsøkonomien og 
landbruget, hvor de som oftest i højere grad end mænd er beskæftiget inden for lavtløns 
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eller lavstatusformer for formel og uformel beskæftigelse; opfordrer derfor til regler, der 
kræver, at virksomheder anvender en kønssensitiv tilgang til due diligence, og til 
udtrykkeligt at overveje, om og hvordan kvinder kan blive uforholdsmæssigt hårdt ramt 
af deres aktiviteter. 
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