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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och 

miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar 

(2015/2038(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 2, 3, 6 och 21 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna 153, 191, 207 och 218 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 12, 21, 28, 29, 31 och 32 i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer 

ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497)1, 

– med beaktande av slutsatserna från WTO:s 10:e ministerkonferens (MC10)2, 

– med beaktande av Parisavtalet (30 november till 11 december 2015)3, 

– med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 

(2014)4, 

– med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati för 

2015–2019 Hålla de mänskliga rättigheterna högt på EU:s dagordning, 

– med beaktande av Guidelines on the analysis of human rights impacts in impact 

assessments for trade-related policy initiatives5, 

– med beaktande av studien Human rights and democracy clauses in international 

agreements som offentliggjordes 2015 av Europaparlamentets utredningsavdelning, 

– med beaktande av den resolution som antogs av FN:s generalförsamling den 

25 september 2015 om 2030-agendan för hållbar utveckling6, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om 

upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till unionen7, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Resolution antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 (A/RES/70/1).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 EUT L 347, 30.12.2005, s. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av 

den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet1, 

– med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag2, 

– med beaktande av OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla 

leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden3, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar med titeln 

Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State 

of Play4, 

– med beaktande av kommissionens meddelande från 2011 En förnyad EU-strategi 2011–

2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681), 

– med beaktande av Unctads investeringspolitiska ram för hållbar utveckling (2015)5, 

– med beaktande av studien The EU’s Trade Policy: from gender-blind to 

gender-sensitive? från Europaparlamentets utredningsavdelning, 

– med beaktande av den fjärde rapporten från den oberoende sakkunnige The promotion 

of a democratic and equitable international order – meddelande från FN:s 

generalsekreterare till generalförsamlingen av den 5 augusti 2015 (A/70/285),  

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om företagens sociala ansvar 

vid internationella handelsavtal6, 

– med beaktande av FN:s resolution 64/292, där vatten och sanitet uttryckligen erkänns 

som mänskliga rättigheter av Förenta Nationernas generalförsamling, och där det 

uppges att rent dricksvatten och sanitet är nödvändigt för att uppfylla alla mänskliga 

rättigheter, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om uppföljning av det 

europeiska medborgarinitiativet Right2Water7, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2010 om mänskliga rättigheter samt 

sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal8, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 november 2010 om den internationella 

handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför9, 

                                                 
1 EUT L 303, 31.10.2012, s. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
4 (SWD(2015)0144) av den 14 juli 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
6 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 101. 
7 Antagna texter, P8_TA(2015)0294. 
8 Antagna texter, P7_TA(2010)0434. 
9 Antagna texter, P7_TA(2010)0445. 
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– med beaktande av studien Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the 

European Parliament, som Europaparlamentets utredningsavdelning C utarbetade under 

2014, 

– med beaktande av resolution 26/9 från FN:s råd för mänskliga rättigheter, där man 

beslutade att upprätta en förutsättningslös mellanstatlig arbetsgrupp om transnationella 

bolag och andra affärsrörelser med avseende på mänskliga rättigheter, vars mandat ska 

vara att utarbeta ett internationellt juridiskt bindande instrument för att i internationell 

människorätt reglera transnationella bolags och andra affärsrörelsers verksamhet1, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena 

från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för sysselsättning och 

sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 

män (A8-0000/2016), och av följande skäl: 

A. EU:s handelspolitik kan bidra positivt till processen med harmonisering i riktning mot 

genomförande och utveckling av mänskliga rättigheter, social och miljömässig 

hållbarhet. Det måste säkerställas att handels- och investeringsavtal inte blir sämre när 

det gäller att uppfylla skyldigheter beträffande mänskliga rättigheter; dessa måste ha 

företräde över investerares intressen och vinstintressen. Det finns en allmän oro över 

den skadliga effekt som minskning av icke-tariffära hinder har på det konkreta 

åtnjutandet av mänskliga rättigheter och arbetsmarknadsnormer. Det finns en risk att 

den nya generationen av handelsavtal fungerar som ett smyginstrument för avreglering.  

B. Europaparlamentets bidrag kan mätas i termer av hur ändamålsenligt dess 

rekommendationer genomförs, så därför är det av yttersta vikt att utöva konstant och 

systematisk övervakning, bland annat för att kunna minska klyftan mellan å ena sidan 

åtaganden och å andra sidan handelspolitikens konkreta inverkan på mänskliga 

rättigheter och social hållbarhet.  

C. Kvinnors rättigheter är en grundläggande del av mänskliga rättigheter. Handelsavtal och 

liberalisering påverkar kvinnor och män på olika sätt på grund av strukturella 

könsskillnader, och en hållbar och inkluderande utveckling, tillväxt och handelsavtal 

måste innefatta mänskliga rättigheter, däribland ur ett jämställdhetsperspektiv.  

D. Det saknas fortfarande ett regelverk med bestämmelser om hur företag ska agera för att 

respektera mänskliga rättigheter och skyldigheter vad gäller sociala och miljömässiga 

normer. 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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1. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att trycka på för att reformera styrningen 

av WTO, vilket bör leda till 

a) effektivt samarbete mellan WTO och andra FN-organ, i synnerhet med 

högkommissarien för mänskliga rättigheter och med ILO, och 

b) en reform av WTO:s tillsynsmekanismer för handelspolitik, så att de innefattar 

hur den sociala, miljömässiga och människorättsliga aspekten påverkas av 

genomförandet av multilaterala och plurilaterala avtal. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett 

jämställdhetsmedvetet synsätt i all sin politik och även i EU:s handelsstrategi, för att 

garantera bland annat verklig överensstämmelse med konventionen om avskaffande av 

all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utarbeta en djupgående, bindande konsekvensbedömning av EU:s handelsstrategi sett ur 

kvinnoperspektiv och med perspektiven mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att trappa upp sina insatser i riktning mot 

politisk konsekvens mellan EU:s handels-, utvecklings- och miljöpolitik på ett sådant 

sätt som överensstämmer med internationella åtaganden för mänskliga rättigheter, 

anständigt arbete, jämställdhet och miljömässig hållbarhet. 

Mänskliga rättigheter samt social- och miljönormer i internationella handelsavtal 

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens och rådets insatser för att införa juridiskt 

bindande paragrafer om mänskliga rättigheter i alla frihandelsavtal, i enlighet med den 

gemensamma inställningen. Parlamentet beklagar att paragrafer om mänskliga 

rättigheter inte ingår i sådana fördrag som de med Sydkorea och Kanada (CETA) eller 

i förhandlingarna om TTIP och Vietnam.  

5. Europaparlamentet är fortsatt oroade över att traditionella paragrafer om mänskliga 

rättigheter har en alltför begränsad verkan för att se till att EU fullgör sina skyldigheter 

och åtaganden för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

rådet att i hög grad tänka om kring det skydd och de garantier som erbjuds för 

mänskliga rättigheter i frihandelsavtal och föranslutningsinstrument, och att föreslå en 

ny modell för en uppsättning bindande människorättsparagrafer, i synnerhet genom 

a) handelsskyddsvillkor för att slå vakt om inhemska mänskliga rättigheter och 

bevara varje parts förmåga att uppfylla sina skyldigheter för mänskliga rättigheter 

på de områden där parten är primärt ansvarig, 

b) införande av mekanismer för obligatoriska regelbundna konsekvensbedömningar 

rörande mänskliga rättigheter, däribland genom upprättandet av en 

interinstitutionell kommitté, 

c) en övervakningsmekanism för civilsamhället som är särskilt avsedd att hantera ett 

avtals konsekvenser för mänskliga rättigheter, 

d) möjligheten att införa direkta inrikes klagomålsmekanismer där personer och 

samhällen vars mänskliga rättigheter påverkas av handel och investeringar kan 

rikta sig till EU. 
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6. Europaparlamentet kräver eftertryckligt att alla EU:s kommande handelsavtal har 

kapitel om hållbarhet (TSD) med 

a) ett preliminärt åtagande från var och en av parterna att ratificera och införliva 

i nationell lagstiftning samt genomföra de åtta grundläggande och de fyra 

prioriterade ILO-konventionerna, 

b) en allmän mekanism för tvistlösning som är direkt tillgänglig för 

arbetsmarknadens parter och civilsamhället, 

c) ett synsätt som bygger på mer än bara incitament: sanktioner måste ge upphov till 

ett verkningsfullt upphävande av handelsförmåner i form av utjämningstullar. 

Utöver sanktioner kan ett beslut kräva en åtgärdsplan som kan innefatta reformer 

av lagstiftning och/eller regelverk. 

7. Europaparlamentet beklagar att det inte har involverats i tillräckligt hög grad i arbetet 

med att bedöma hur människorättsliga skyldigheter efterlevs i frihandelsavtal, och 

uppmanar rådet att rådfråga parlamentet vid alla beslut om att se över eller rentav 

upphäva tillämpningen av ett avtal om detta är nödvändigt. 

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att på förhand och i efterhand 

utföra konsekvensbedömningar angående hållbarheten vid alla handelsavtal i enlighet 

med de integrerade riktlinjerna, men noterar samtidigt konsekvensbedömningarnas 

begränsade förmåga att påverka de konkreta resultaten av frihandelsavtalen och 

föranslutningsinstrumenten. 

9. Europaparlamentet beklagar kommissionens beslut att slutföra avtalet med Vietnam 

innan konsekvensbedömningen på människorättsområdet var slutförd.  

10. Europaparlamentet begär eftertryckligt att konsekvensbedömningar på 

människorättsområdet och konsekvensbedömningar angående hållbarhet blir bindande 

och inleds på ett tidigt stadium, för att finnas med som utgångspunkter vid 

förhandlingar redan innan dessa tar form. 

11. Europaparlamentet erkänner att den allmänna tillgången till gemensamma resurser som 

vatten och sanitet, utbildning, sjukvård och läkemedel är en viktig del 

i medlemsstaternas förmåga att garantera mänskliga och sociala rättigheter. 

Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför 

12. Europaparlamentet erkänner kommissionens insatser för att förhandla fram ett 

plurilateralt avtal om gröna varor. Parlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på 

en mångsidig strategi där man också kan ta upp antidumpningspolitik i sektorn för 

förnybar energi, immaterialrättsliga ordningar, åtstramade finansieringsprogram och 

bristen på nationell miljöpolitik som skapar efterfrågan på sådana varor. 

13. Europaparlamentet uppmanar EU att ompröva sin politik för immaterialrätt, med sikte 

på en mindre sträng tolkning av äganderätten och ett tydligt erkännande av 

regeringarnas befogenhet att tillämpa ytterligare krav vid utarbetandet av inhemsk 

lagstiftning och anta och tillämpa immaterialrättslig flexibilitet för att kunna 

genomdriva mänskliga rättigheter. 
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14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att trappa upp sina insatser för att 

uppfylla sitt åtagande att fasa ut subventioner för fossila bränslen i linje med 

G20-åtagandet. 

15. Europaparlamentet bekräftar att det motsätter sig alla direkta eller indirekta villkor som 

påverkar handel inom energirelaterade tjänster som skulle möjliggöra tekniskt neutrala 

subventioner. 

Företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal 

16. Europaparlamentet ser insatserna för att inkludera paragrafer om företagens sociala 

ansvar i TSD-kapitlen som otillräckliga, och ber kommissionen att trappa upp sina 

insatser i riktning mot att uppnå efterlevnad från företagen, genom hela deras 

leveranskedjor, och full respekt för ILO:s grundläggande arbetsmarknadsnormer och 

internationellt erkända normer för företags sociala ansvar. 

17. Europaparlamentet anser det avgörande att säkerställa ökad tillgång till information om 

företags uppförande. Parlamentet anser det grundläggande att införa ett obligatoriskt 

rapporteringssystem och tillbörlig aktsamhet för företag i EU som lägger ut sin 

produktion till tredjeländer. 

18. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att främja bindande åtgärder 

som säkerställer att företag betalar skatter där ekonomisk verksamhet äger rum och 

mervärde skapas, och att främja obligatorisk rapportering land för land från den privata 

sektorn. 

19. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att aktivt engagera sig i arbetet 

inom FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s miljöprogram om en internationell 

konvention för att hålla transnationella företag ansvariga för kränkningar och 

överträdelser av mänskliga rättigheter och miljönormer. 

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 


