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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 beklagar de nuvarande låga nivåerna av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan. 

2. Europaparlamentet är övertygat om att det är nödvändigt med obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet för att skapa lika villkor och undvika att orättvisa konkurrensfördelar 
uppkommer i den internationella handeln. 

3. Europaparlamentet är övertygat om att skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet bör 
syfta till att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter 
och miljömässiga rättigheter, göra leveranskedjorna mer stabila och undvika 
störningar i den internationella handeln. 

4. Europaparlamentet välkomnar att EU:s lagstiftning om konfliktmineraler har blivit 
ett riktmärke för bindande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjorna. 

5. Europaparlamentet är övertygat om att den framtida förordningen bör utgå från FN:s 
vägledande principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

6. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företags kapacitetsbegränsningar 
vederbörligen måste beaktas i den framtida lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet. 
Parlamentet noterar att certifierade industrisystem inte ersätter lagstiftning. 

7. Europaparlamentet betonar att samarbete med handelspartner är avgörande för att 
säkerställa att åtaganden om tillbörlig aktsamhet leder till förändring. Parlamentet 
begär att finansieringsinstrument såsom Aid for Trade används för att stödja 
ansvarsfullt företagande. 

8. Europaparlamentet betonar vikten av att man tar itu med och genomför skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i frihandelsavtalens kapitel om handel och hållbar 
utveckling och inom organ som inrättats genom frihandelsavtal. 

9. Europaparlamentet begär att handelsinstrument och EU-delegationer ska kopplas till 
övervakningen av tillämpningen av förordningen om tillbörlig aktsamhet. 

10. Europaparlamentet betonar att det civila samhällets aktörer, fackföreningar och 
arbetsmarknadens parter bör delta i det riskförebyggande arbetet och att de bör ges 
rätt att lämna in klagomål vid överträdelser. 


