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1. Syftet med arbetsdokumentet

Syftet med detta arbetsdokument är att redogöra för bakgrunden till och innehållet i 
kommissionens meddelande KOM(2006)0136 samt att föreslå några frågor som kan stimulera 
till diskussion mellan talarna och parlamentsledamöterna vid den kommande utfrågningen i 
parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor. Var och en kan givetvis välja att 
koncentrera sig på några av de frågor som tas upp, men förhoppningen är att detta 
arbetsdokument skall sätta i gång en konstruktiv diskussion som kan bilda underlag för 
parlamentets slutliga svar.

2. Bakgrunden till och innehållet i kommissionens meddelande 

Detta meddelande är det senaste i en rad initiativ från kommissionen som rör företagens 
sociala ansvar.

I juli 2001 lade kommissionen fram sin grönbok ”Främjande av en europeisk ram för 
företagens sociala ansvar” (KOM(2001)0366). Syftet med samrådet var att sätta i gång en 
diskussion om begreppet företagens sociala ansvar och att inrätta ett partnerskap för att 
utveckla en europeisk ram som kan bidra till att främja socialt ansvarstagande.

Efter samrådsprocessen utarbetade kommissionen ett nytt meddelande med titeln 
”Företagens sociala ansvar – näringslivets bidrag till en långsiktigt stabil utveckling” 
(KOM(2002)0347). Meddelandet innehöll en förteckning över åtgärder som skulle vidtas för 
att öka kunskaperna om effekterna av ett socialt ansvarstagande från företagens sida, utveckla 
företagens och medlemsstaternas utbyte av erfarenheter och exempel på bra metoder för 
socialt ansvarstagande, utveckla företagens ledningskompetens när det gäller socialt 
ansvarstagande och främja ett socialt ansvarstagande från de små och medelstora företagens 
sida. I meddelandet angavs också en rad områden där det vore önskvärt med ökad konvergens 
och öppenhet, till exempel etiska regler, ledningsnormer, märkning och socialt ansvarsfulla 
investeringar. Slutligen accepterades också det förslag om att införa ett flerpartsforum för 
företagens sociala ansvar på EU-nivå som parlamentet hade lagt fram i en resolution 
(Richard Howitts betänkande, PE 305.783).

I flerpartsforumet samlades företrädare för näringsliv, fackföreningar och det civila samhället 
för att med hjälp av kommissionen utbyta goda metoder och försöka nå fram till ett 
gemensamt förhållningssätt samt identifiera och utforska områden där fler EU-åtgärder 
behövs. I sin slutrapport av den 29 juni 2004 kom forumet med rekommendationer på hur 
man kan öka medvetenheten, bygga ut kapaciteten och verka för ett arbetsklimat som främjar 
socialt ansvarstagande. Kommissionen föreslår att forumet skall fortsätta samlas med jämna 
mellanrum för att se över hur det sociala ansvarstagandet utvecklas inom EU.

I detta meddelande (KOM(2006)0136) redogörs för utvecklingen hittills. Där påpekas att 
medvetenheten och insikten om vad socialt ansvarstagande innebär har förbättrats bland 
företagen under de senaste åren och att fler företag har infört metoder för detta, samtidigt som 
initiativ från företagens och andra intressenters sida drivit på utvecklingen såväl i Europa som 
i världen i övrigt. Social dialog, framför allt på sektorsnivå, har fyllt en viktig funktion för att 
främja socialt ansvarstagande på företagen, och de europeiska företagsråden har också spelat 
en konstruktiv roll.
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I meddelandet påpekas dock även att engagemanget, genomförandet och den strategiska 
integrationen av företagens sociala ansvar trots detta fortfarande behöver förbättras. 
Arbetstagarna, deras företrädare och deras fackliga organisationer bör få en viktigare funktion 
och externa intressenter såsom icke-statliga organisationer och konsumenter bör få en starkare 
roll.

Kommissionens mål är att göra EU till ett ”kompetenscentrum” för företagens sociala ansvar. 
Nya åtgärder för att uppnå detta föreslås. För det första vill kommissionen ge frågan om 
företagens sociala ansvar ett större utrymme i den politiska diskussionen genom att koppla
den till nystarten för Lissabonsamarbetet för tillväxt och sysselsättning. Kommissionen 
uppmanar de europeiska företagen att ”lägga in en högre växel” och att ta ett större socialt 
ansvar. Genom kopplingen till den reviderade Lissabonstrategin vill kommissionen skapa mer 
gynnsamma betingelser för alla aktörer som berörs av företagens sociala ansvar och 
tillsammans med alla intressenter undersöka hur företagens sociala ansvarstagande kan bidra 
till samhällsutvecklingen i Europa.

I meddelandet förklarar kommissionen också att den stöder en ny europeisk allians för 
företagens sociala ansvar. Alliansen utgör en politisk ram för nya eller befintliga initiativ i 
större företag, små och medelstora företag samt bland deras intressenter. Dess verksamhet 
kommer att koncentreras till tre områden: att öka medvetenheten om företagens sociala 
ansvar, att medverka till att fler företag tar socialt ansvar och att det bildas öppna 
samarbetskoalitioner samt att verka för ett arbetsklimat som främjar socialt ansvarstagande.

Vidare diskuteras hur företagens sociala ansvarstagande kan bidra till en rad politiska mål, 
såsom mer integrerade arbetsmarknader och högre grad av social integrering, investeringar i 
kompetensutveckling, livslångt lärande och anställbarhet samt förbättrad folkhälsa.

3. Innebär meddelandet ett verkligt steg framåt för den europeiska modellen för 
företags sociala ansvarstagande?

Meddelandet innehåller två viktiga nyheter: föresatsen att fästa stor vikt vid företagens sociala 
ansvarstagande i den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning i syfte att ge frågan en 
högre politisk profil och stödet till den europeiska alliansen för företagens sociala ansvar. 
Många andra inslag i meddelandet känns dock igen sedan tidigare.

Flera av de åtaganden kommissionen gjorde i sin grönbok och vitbok samt i flerpartsforumet 
upprepas, bland annat följande:

• Öka medvetenheten och verka för utbyte av bästa metoder.
• Stödja fortsatt forskning om företagens sociala ansvar.
• Främja ett socialt ansvarstagande från de små och medelstora företagens sida.
• Integrera företagens sociala ansvar i social-, sysselsättnings-, miljö-, industri- och 

konsumentpolitiken.
• Se till att principerna om företagens sociala ansvar går igen i politiken för handel och 

utveckling.
• Införliva företagens sociala ansvar i utbildning och utveckling.
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• Främja medvetenhet om och genomförande av OECD:s riktlinjer.

Däremot saknas förslag på konkreta åtgärder som kommissionen avser att vidta för att uppnå 
dessa mål, och det framgår inte heller tydligt i vilken utsträckning åtagandena redan har 
uppfyllts.

I sina tidigare resolutioner om företagens sociala ansvar har parlamentet dessutom uppmanat 
kommissionen att vidta en rad konkreta åtgärder, till exempel följande:

• Utarbeta ett förslag om att ställa krav på sociala och miljörelaterade rapporter 
tillsammans med den ekonomiska redovisningen.

• Lägga fram förslag om social märkning.
• Föra in ett avsnitt där det krävs att företag lämnar information om hur deras 

verksamhet påverkar samhället och miljön vid nästa översyn av direktivet om 
europeiska företagsråd.

• Integrera företagens sociala ansvarstagande i alla strategier.
• Införa ett offentligt system där företagens påtryckargrupper registreras.
• Verka för att företagens sociala ansvarstagande tillämpas på tjänster av allmänt 

intresse.
• Ta med begreppet socialt ansvarstagande och principerna för detta i riktlinjerna för 

sysselsättningen.
• Ta hänsyn till företagens agerande på områden som rör samhälle, miljö och mänskliga 

rättigheter i samband med beviljande av stöd eller vid offentliga upphandlingar.
• Svartlista EU-företag som har gjort sig skyldiga till mutbrott för att hindra dem från att 

delta i offentliga upphandlingar.

Inget av dessa förslag har inkluderats i kommissionens meddelande.

Kommissionen har uppgett att den inte kommer att försöka öka företagens sociala 
ansvarstagande lagstiftningsvägen, eftersom den inte tror att gemensamma europeiska normer 
eller nya redovisningskrav på EU-nivå skulle bidra till att näringslivet tar ett större socialt 
ansvar.

En viktig fråga som måste ställas är dock i vilken utsträckning kommissionen har uppfyllt 
sina tidigare åtaganden när det gäller företagens sociala ansvar, i vilken utsträckning 
dessa fortfarande är relevanta och vilka konkreta åtgärder parlamentet nu bör 
uppmana kommissionen att vidta.

Eftersom kommissionen nu tydligen har övergett tanken på metoder för att tvinga 
företagen att ta ett större socialt ansvar och till och med på system för att övervaka 
frivilliga initiativ, frågar man sig också hur det skall bli möjligt att hantera den 
förvirrande mångfalden av initiativ på området eller att skilja mellan företag som 
strävar efter att ta stort ansvar i samhället och för miljön och sådana som bara 
använder begreppet socialt ansvar i marknadsföringssyfte utan något verkligt
engagemang på området.
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Om man accepterar kommissionens definition av företagens sociala ansvar, det vill säga att 
det handlar om att få företagen att engagera sig utöver ”minimikrav och skyldigheter som 
fastställs i lagstiftning”, finns det anledning att ställa en tredje fråga: hur skall man i så fall 
hantera de många fall där företag inom EU och EU-företag i tredjeländer inte följer 
nationell arbetsmarknadslagstiftning, och hur hanteras EU-företags agerande i 
tredjeländer där regeringen inte införlivat internationellt överenskomna normer, 
däribland viktiga ILO-konventioner om till exempel fackliga rättigheter, i landets 
lagstiftning?

Om parlamentet fortfarande helst vill se en kombination av frivilliga åtaganden och 
lagstiftning är den fjärde frågan följande: bör vi fortsätta att förorda obligatorisk 
rapportering om samhälle, miljö och mänskliga rättigheter och/eller väga in andra 
aspekter av företagens ansvar, såsom samhälleliga och miljömässiga skyldigheter för 
företagschefer eller tillämpning av så kallad foreign direct liability (som innebär att ett 
företag kan ställas inför rätta i sitt hemland om värdlandets domstolsväsende inte 
fungerar)?

4. Sambandet mellan företagens sociala ansvarstagande och konkurrenskraften

Den nya strategi som kommissionen föreslår verkar erbjuda en del nya möjligheter, och 
forskningsresultat tyder på att det finns ett samband mellan ansvarstagande i näringslivet och 
den bredare ekonomiska utvecklingen i landet. Emellertid kvarstår frågan om hur vi skall 
hantera företag som inte tar något ansvar för hur verksamheten påverkar samhället och 
miljön, därför att de inte ser att detta skulle ge några tydliga (eventuellt kortsiktiga) 
affärsmässiga fördelar. En annan fråga gäller relationen mellan en politik som tar fasta
på företagens sociala ansvar och arbetsmetoder som går ut på att minimera kostnaderna 
genom att obönhörligen låta inköpsbesluten styras av jakten på lägre priser och kortare 
ledtider eller i vissa fall präglas av konkurrensbegränsande beteende.

5. Europeiska initiativ för socialt ansvarstagande i ett internationellt sammanhang

I meddelandet sägs ytterst lite om hur EU:s åtgärder förhåller sig till internationella initiativ 
för att stärka företagens sociala ansvarstagande. Ändå har mycket hänt på området sedan 
kommissionens förra meddelande. Inom ramen för FN:s initiativ Global Compact har 
strängare genomföranderegler utarbetats, standarden Global Reporting Initiative (GRI) har 
börjat införas i Europa och vidareutvecklats, OECD:s reviderade riktlinjer för multinationella 
företag har börjat genomföras, FN:s kommission för mänskliga rättigheter har tillsatt en 
särskild rapportör för näringslivets ansvar när det gäller mänskliga rättigheter, och vid 
världstoppmötet om hållbar utveckling förband sig parterna att delta i mellanstatliga initiativ 
på området för företagens ansvarsskyldighet.

Hur stor är risken för att den nya strategin leder till att Europa förlorar sin ledande roll 
i den internationella diskussionen om företagens sociala ansvar, och vilka nya initiativ 
skulle EU kunna vidta för att bidra till det globala arbetet för ansvarsfull 
affärsverksamhet och till att förbättra genomförandet av internationella strategier med 
avseende på företag inom EU?
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6. Flytta fokus från processer till konsekvenser

Ett färskt exempel från Världsnaturfonden (WWF), där olika investeringsportföljer 
analyserats med avseende på hur stora koldioxidutsläpp de genererar, visar att många av de 
företag som finns med i hållbarhetsindex och socialt ansvarsfulla investeringsfonder har en 
sämre koldioxidprofil än företag som inte anses höra hemma i fonder med etiska 
urvalskriterier. Det är företagens processer för socialt ansvarstagande som gör att de 
inkluderas i dessa index och ansvarsfulla fonder, trots att processerna inte omfattar någon 
strävan efter att erkänna och redovisa företagens faktiska miljöpåverkan.

Kommissionens meddelande går inte heller närmare in på sambandet mellan företagens 
sociala ansvar och en hållbar affärsverksamhet, exempelvis genom att utforska möjligheten att 
låta affärsstrategier styras av ekologiska gränser eller metoder för att bryta sambandet mellan 
värdeökning och användning av icke-förnybara resurser.

Detta ger anledning att fråga sig vad EU skulle kunna göra för att få diskussionen om 
företagens sociala ansvar att handla mindre om processer och mer om konsekvenser, till 
exempel global miljöförstöring, minskad biologisk mångfald och överutnyttjande av 
naturresurser.

7. Stöd till ett framgångsrikt arbete inom alliansen för företagens sociala ansvar och 
flerpartsforumet

Vissa intressenter ifrågasätter dessa initiativ, men kan parlamentet ändå tillsammans med 
kommissionen bidra till att deras arbete skall bli framgångsrikt? CSR Europe, som spelar 
en viktig roll i alliansen, har till exempel utarbetat guiden ”European Cartography on CSR”. I 
den påpekas att betydligt färre initiativ har tagits för att förbättra mångfald respektive hälsa 
och säkerhet än i andra frågor som omfattas av företagens sociala ansvar. Vi skulle kunna 
överväga att särskilt lyfta fram dessa områden i vår resolution.

När det gäller flerpartsforumet var många av deltagarna eniga om att regeln om att diskutera 
verkliga exempel i en anda av ömsesidig respekt (enligt principen ”no fame, no shame”) 
bidragit till en konstruktiv dialog, men många beklagade att kravet på konsensus i praktiken 
innebar att alla beslut måste reduceras till minsta gemensamma nämnare och att 
meningsskiljaktigheter inte hanterades på ett tillfredsställande sätt. Hur kan detta problem 
lösas, så att ett effektivt flerpartssamarbete kan bedrivas på EU-nivå? Och hur kan små 
och medelstora företag inkluderas fullt ut i denna process utan att det leder till att 
tillämpningen av principerna om socialt ansvarstagande på större företag luckras upp?

8. Slutsatser

Vissa kritiker skulle säga att medan diskussionen om företagens sociala ansvar har tagit stora 
steg framåt på företagen, i medlemsstaterna och internationellt, har diskussionen på EU-nivå 
kännetecknats av överdriven försiktighet, misstro och oenighet.

Föredraganden vill uppmana alla som deltar i diskussionen om detta meddelande och 
parlamentets svar att inta ett öppet förhållningssätt för att försöka nå nya överenskommelser 
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med olika intressenter, och samtidigt hålla i minnet att EU:s politik och program verkligen 
kan tillföra något på området.

Parlamentets ledamöter bör ha samma konstruktiva hållning när vi utarbetar vårt eget bidrag 
till nästa fas i diskussionen.
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