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FÖRSLAG

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

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

1. Europaparlamentet betonar att det är staternas plikt att skydda och försvara 
mänskliga rättigheter och att företagssektorn har ett ansvar att respektera dem. 
Parlamentet erkänner de insatser som hittills gjorts, bland annat av globalt 
verksamma företag, och erkänner den ökande förekomsten av frivilliga initiativ för 
tillbörlig aktsamhet samt krav på transparens och rapportering. Parlamentet beklagar 
de nuvarande låga genomförandenivåerna av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
när det gäller sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar 
att kränkningar av mänskliga rättigheter och miljönormer fortfarande är utbredda 
och att det finns tydliga bevis för att ett antal europeiska företag inte tillämpar någon 
form av tillbörlig aktsamhet i sina leveranskedjor, vilket framgår av kommissionens 
studie om krav på tillbörlig aktsamhet genom leveranskedjan. Parlamentet 
understryker att företagens tillbörliga aktsamhet i allt högre grad har införlivats i 
medlemsstaternas lagstiftning och noterar att tillbörlig aktsamhet kan öka 
konkurrenskraften. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens 
offentliga åtagande att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 2021 och betonar att 
tillbörlig aktsamhet bör ingå i den kommande översynen av EU:s handelspolitik. 

2. Europaparlamentet är därför övertygat om att lagstiftning om obligatorisk 
övergripande tillbörlig aktsamhet i hela leveranskedjan på EU-nivå för EU-företag 
och utländska företag som är verksamma på den inre marknaden är nödvändig för 
att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, främja goda styrelseformer och öka 
spårbarhet och ansvarsskyldighet i globala leveranskedjor, stärka EU:s 
internationella konkurrenskraft genom att skapa lika villkor och minska 
tredjeländers orättvisa konkurrensfördelar till följd av lägre skyddsstandarder samt 
social och miljömässig dumpning inom den internationella handeln. Parlamentet 
betonar behovet av att beakta risken att orsaka skada snarare än företagets storlek, 
samtidigt som proportionalitetsprincipen beaktas. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en grundlig 
konsekvensbedömning av i vilken utsträckning leveranskedjan bör omfattas av den 
framtida förordningen om tillbörlig aktsamhet för att förordningen ska ha en faktisk 
inverkan på skyddet av de mänskliga rättigheterna och miljön, som ska omfatta en 
detaljerad analys av den administrativa bördan för företag, särskilt små och 
medelstora företag, EU-företagens mervärde, sysselsättningen inom EU-företag och 
EU-företagens deltagande på internationella marknader. 

4. Europaparlamentet påminner om att EU:s ekonomi står inför den största globala 
ekonomiska krisen sedan depressionen under 1930-talet och att företag i hela 
Europa har drabbats särskilt hårt. Parlamentet betonar att man särskilt i nuvarande 
situation inte bör ta några lagstiftningsinitiativ som hämmar eller skadar ekonomin, 
till exempel initiativ som medför större administrativa bördor eller skapar 
rättsosäkerhet.
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5. Europaparlamentet påminner om att skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet bör 
syfta till att identifiera, förhindra, minska och avhjälpa kränkningar av mänskliga 
rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljönormer genom förbättringar av respekten 
för centrala arbetstagarrättigheter och miljönormer inklusive klimatåtagandena från 
Paris, genom hela leveranskedjan och därmed göra leveranskedjorna mer stabila och 
undvika störningar i den internationella handeln. Parlamentet är övertygat om att 
tillbörlig aktsamhet ökar säkerheten och transparensen när det gäller leveranspraxis 
hos företag som gör inköp från tredjeländer och kommer att bidra till att skydda 
konsumenternas intressen genom att säkerställa produkternas kvalitet och 
tillförlitlighet, och bör leda till mer ansvarsfulla inköpsmetoder och långsiktiga 
leverantörsförbindelser mellan företag. Parlamentet understryker att FN:s 
vägledande principer och riktlinjerna för multinationella företag från Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) beskriver behovet av tillgång till 
rättvisa och gottgörelse för offer. Parlamentet betonar att den framtida EU-
lagstiftningen också bör innefatta stabila efterlevnadsmekanismer och tillgång till 
klagomålsmekanismer i unionen för drabbade. Parlamentet är övertygat om att 
tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter bör bygga på principen om att 
inte vålla skada, komplettera befintliga självreglerande och frivilliga initiativ och 
betraktas som en dynamisk process för kontinuerlig förbättring. Parlamentet anser 
att den framtida EU-förordningen bör stödja företag att sköta och leva upp till sitt 
företagsansvar, och till fullo anpassas till alla befintliga sektorsvisa skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet och rapportering, såsom direktivet om icke-finansiell 
rapportering, och vara förenlig med relevant lagstiftning i medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om befintlig lagstiftning skulle 
kunna uppdateras eller ersättas. Parlamentet betonar att på det internationella 
handelsområdet ska tillbörlig aktsamhet och ansvarsfulla inköp bli det normala 
affärsuppförandet för verksamhetsutövare av alla storlekar. Parlamentet konstaterar 
att det finns skillnader i storlek och komplexitet när det gäller gränsöverskridande 
verksamhet och positioner i leveranskedjorna, och att det är nödvändigt att detta 
avspeglas i framtida krav på tillbörlig aktsamhet. 

6. Europaparlamentet välkomnar att sektorsspecifika initiativ såsom 
timmerförordningen, förordningen om skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog, förordningen mot tortyr och särskilt 
förordningen om konfliktmineraler har blivit ett riktmärke för bindande lagstiftning 
om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjorna, med skyldigheter för europeiska företag 
i förhållande till deras förvaltningssystem, riskhantering, oberoende 
tredjepartsrevisioner och lämnande av upplysningar. 

7. Europaparlamentet påminner om att kommissionen har föreslagit utveckling av en 
omfattande strategi för konfektionssektorn som en del av den nya handlingsplanen 
för den cirkulära ekonomin, som, om en enhetlig uppsättning normer när det gäller 
tillbörlig aktsamhet och samhällsansvar inkluderas, skulle kunna bli ännu ett 
exempel på integrering av en mer detaljerad strategi för en viss sektor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fortsätta införa sektorsspecifik EU-lagstiftning om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet, till exempel för sektorer såsom råvaror som utgör 
en risk för skogar och ekosystem och för konfektionssektorn.

8. Europaparlamentet välkomnar det arbete som hittills utförts på internationell nivå. 
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Parlamentet är övertygat om att den framtida förordningen om tillbörlig aktsamhet 
bör utgå från FN:s vägledande principer, OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och de åtföljande OECD-riktlinjerna om tillbörlig aktsamhet i ansvarsfull 
företagsledning, de normer som har ställts upp i Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner och multilaterala miljöavtal 
(exempelvis Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) 
och konventionen om biologisk mångfald) samt andra internationella normer som 
kommer att underlätta en framtida internationell konvergens och som bör utarbetas i 
nära samarbete med företagssektorn och andra relevanta intressenter. Parlamentet 
noterar att utvidgade rapporter från Europeiska utrikestjänsten skulle kunna 
användas som en årlig gemensam grund för företags självbedömningar. Parlamentet 
är medvetet om de pågående förhandlingarna för att skapa ett rättsligt bindande FN-
instrument för transnationella företag och andra företag i fråga om mänskliga 
rättigheter, och uppmanar rådet att ge kommissionen mandat att aktivt delta i dessa 
pågående förhandlingar. 

9. Europaparlamentet noterar att över 95 % av de europeiska företagen är små och 
medelstora företag och att de drabbas oproportionerligt hårt av de ekonomiska 
konsekvenserna av den pågående covid-19-pandemin. Parlamentet betonar att 
proportionalitetsprincipen måste tillämpas vid analys och bedömning av 
kapacitetsbegränsningar, administrativa kostnader och bördor för små och 
medelstora företag i den framtida lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet, samtidigt 
som den återspeglar det faktum att tillbörlig aktsamhet är riskbaserad. Parlamentet 
noterar att certifierade industrisystem erbjuder små och medelstora företag 
möjligheter att på ett effektivt sätt slå samman och dela ansvaret. Parlamentet 
noterar att certifierade system måste bedömas, erkännas och övervakas av 
kommissionen. Parlamentet betonar att sociala revisioner måste regleras bättre. 
Parlamentet betonar vikten av att utföra en konsekvensbedömning för att utforma 
regler som förbättrar konkurrenskraften och som faktiskt fungerar och är tillämpliga 
på alla aktörer på den inre marknaden, inbegripet små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undvika en dubblering av redan befintliga 
rapporteringsskyldigheter och understryker vikten av att ha gemensamma 
rapporteringskriterier för alla företag som är verksamma på den inre marknaden. 
Parlamentet efterlyser särskilt tekniskt stöd till europeiska företag, särskilt små och 
medelstora företag, så att de kan uppfylla kraven på tillbörlig aktsamhet. 

10. Europaparlamentet betonar att samarbete med handelspartner, i en anda av 
ömsesidighet, är viktigt för att säkerställa att tillbörlig aktsamhet leder till 
förändring. Parlamentet understryker vikten av åtföljande åtgärder och förutser att 
det kommer att underlätta genomförandet av EU:s frihandelsavtal samt vill se en 
stark koppling mellan sådana åtgärder och horisontell lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet. Parlamentet begär att finansieringsinstrument såsom Aid for Trade 
används för att främja och stödja införandet av ett ansvarsfullt företagande i 
partnerländer, med bland annat tekniskt stöd för utbildning om tillbörlig aktsamhet, 
spårbarhetsmekanismer och införlivande av exportledda reformer i partnerländer. 
Parlamentet betonar att tonvikten i detta avseende ligger på behovet av att främja 
goda styrelseformer. 

11. Europaparlamentet noterar att frihandelsavtalen genom sina omfattande och 
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verkställbara kapitel om handel och hållbar utveckling främjar tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om att 
stärka genomförandet av kapitlen om handel och hållbar utveckling och att använda 
alla befintliga och nya instrument, exempelvis den framtida 
genomdrivandeförordningen, frihandelsavtal, avtal om ekonomiskt partnerskap och 
det allmänna preferenssystemet, för att säkerställa att kraven på tillbörlig aktsamhet 
införlivas och genomdrivs. Parlamentet understryker den viktiga roll som den 
nyutnämnda ansvariga för efterlevnaden av handelsavtal spelar genom att övervaka 
genomförandet av krav på tillbörlig aktsamhet. Parlamentet efterlyser en 
förstärkning av leverantörskedjornas spårbarhet, på grundval av bestämmelserna i 
EU:s tullkodex. Parlamentet noterar att ett lagstiftningsförslag från kommissionen 
om tillbörlig aktsamhet kommer att omfatta handel med alla handelspartner, inte 
bara de som EU har ingått ett frihandelsavtal med. Parlamentet betonar att sådana 
handelsinstrument bör innefatta starka efterlevnadsmekanismer, exempelvis indraget 
förmånstillträde vid bristande efterlevnad. 

12. Europaparlamentet är övertygat om att efterlevnaden av kraven på tillbörlig 
aktsamhet bör vara ett villkor för tillträde till den inre marknaden och att 
verksamhetsutövare bör vara skyldiga att fastställa och bevisa, genom tillbörlig 
aktsamhet, att de produkter som de släpper ut på den inre marknaden uppfyller de 
miljö- och människorättskriterier som anges i den framtida lagstiftningen om 
tillbörlig aktsamhet. Parlamentet efterlyser kompletterande åtgärder såsom förbud 
mot import av produkter som har kopplingar till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, exempelvis tvångsarbete eller barnarbete. Parlamentet 
betonar vikten av att inkludera målet att bekämpa tvångsarbete och barnarbete i 
kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal. 

13. Europaparlamentet begär att handelsinstrument och EU-delegationer ska kopplas till 
övervakningen av tillämpningen av den framtida förordningen om tillbörlig 
aktsamhet genom europeiska företag som är verksamma utanför EU, bland annat 
genom att kalla till meningsfulla samråd med rättighetsinnehavare, lokalsamhällen, 
handelskammare, det civila samhällets aktörer och fackföreningar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaternas handelskammare för 
att tillhandahålla onlineverktyg och information till stöd för genomförandet av den 
framtida lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet. 

14. Europaparlamentet betonar att näringslivet och det civila samhällets aktörer, 
inklusive fackföreningar, arbetsmarknadens parter, människorätts- och 
miljöorganisationer, kvinnoorganisationer och urbefolkningar, bör delta i ett 
meningsfullt samråd om principer för tillbörlig aktsamhet och i det 
riskförebyggande och riskövervakande arbetet och att offer bör ges rätt att lämna in 
klagomål vid överträdelser längs leveranskedjan och få tillgång till en 
klagomålsmekanism. Parlamentet understryker att den nationella kontaktpunkten för 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag också skulle kunna fungera som 
kontaktpunkt för framtida lagstiftning, och noterar att OECD och inhemska 
rådgivande grupper som övervakar genomförandet av frihandelsavtal är ett bra 
exempel på inkludering av den tredje sektorn. 

15. Europaparlamentet understryker att omfattande transparenskrav är en nödvändig del 
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av lagstiftningen om obligatorisk tillbörlig aktsamhet. Parlamentet noterar att bättre 
information och transparens ger leverantörerna och tillverkarna bättre kontroll över 
och förståelse av sina leveranskedjor och förbättrar allmänhetens förtroende för 
produktionen. Parlamentet betonar i detta avseende att den framtida förordningen 
om tillbörlig aktsamhet bör inriktas på digitala lösningar för att minimera 
byråkratiska bördor, och uppmanar kommissionen att undersöka nya tekniska 
lösningar som stöder inrättandet och förbättringen av spårbarheten i globala 
leveranskedjor. Parlamentet påminner om att hållbar blockkedjeteknik kan bidra till 
detta mål.

16. Europaparlamentet påminner om att kvinnor utgör majoriteten av arbetstagarna 
inom vissa sektorer, såsom kläd- och textilindustrin, telekommunikationer, turism, 
omsorgsekonomin och jordbruket, där de tenderar att i högre grad än män ha jobb 
som är lågavlönade eller har låg status, både när det gäller formella och informella 
anställningar. Parlamentet efterlyser därför regler som kräver att företagen tillämpar 
ett jämställdhetsperspektiv när det gäller tillbörlig aktsamhet, och att de uttryckligen 
överväger om och hur kvinnor skulle kunna påverkas oproportionerligt av 
företagens verksamhet. 
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