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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att inrätta ett forum för dialog med 
olika aktörer mellan och inom medlemsstaterna, som skall främja utbytet av bästa metoder 
och öka medvetenheten om företagens sociala ansvar på europeisk nivå. Parlamentet 
betonar emellertid att kommissionen inte får ta initiativ till ytterligare ett överflödigt 
regelverk med regler som inte redan finns i medlemsstaterna.

2. Europaparlamentet betonar att företagens deltagande i verksamhet som rör socialt ansvar 
alltid bör vara frivilligt och att denna verksamhet aldrig kan ersätta den offentliga sektorns 
verksamhet när sociala åtgärder är nödvändiga. Verksamhet som rör företagens sociala 
ansvar måste vara oberoende av det regelverk som styr aktörer inom den offentliga 
sektorn.

3. Europaparlamentet uppmuntrar varje enskilt företag att besluta om riktmärken för 
lösningar som rör socialt ansvar, eftersom parlamentet är övertygat om att verksamhet 
som rör socialt ansvar som inte härrör från företagen själva utan påtvingas dem utifrån 
skulle kunna ha negativ effekt på företagens vilja att investera, särskilt i 
utvecklingsländerna, och att möjligheterna till ekonomisk utveckling och 
ansträngningarna för att utrota fattigdomen då skulle minska.

4. Europaparlamentet välkomnar en dialog som uppmuntrar företag att skapa en rimlig 
balans mellan etiska hänsynstaganden, vinststrävanden och konkurrenskraft. Parlamentet 
avvisar uppfattningen att insatser för ökade vinster är oförenliga med etiskt handlande och 
erkänner att öppna och konkurrenskraftiga marknader gynnar välfärd och hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar det etiska och kommersiella ansvaret att alltid respektera
grundläggande mänskliga rättigheter och friheter, vilket alla europeiska företag som är 
verksamma i länder utanför EU bör beakta. Parlamentet betonar även att företag som är 
arbetsgivare eller har intressen i dessa länder har ansvar för att aldrig dra fördel av 
förtrycket av medborgarna i landet.


