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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att den nya definitionen i kommissionens meddelande av 
den 25 oktober 2011 om företagens sociala ansvar understryker att efterlevnad av gällande 
lagstiftning och kollektivavtal är en förutsättning för ansvarsfullt agerande och preciserar 
den ram som krävs för företagens ansvar genom att begära att företagen ”tillsammans med 
sina intressenter ser till att socialt ansvarstagande, miljötänkande, etik, respekt för 
mänskliga rättigheter och ett konsumentperspektiv” genomsyrar deras verksamhet och 
kärnstrategi. Parlamentet upprepar att företagens sociala ansvar även måste omfatta deras 
agerande gentemot och i tredjeländer.

2. Europaparlamentet välkomnar EU:s och medlemsstaternas ansträngningar för att anpassa 
sin politik till OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag från 2011och till 
FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter1, men understryker att 
dessa ansträngningar, framför allt på den globala ekonomins område, ännu inte innebär att 
man engagerat sig djupt i efterlevnaden och översynen av relevanta miljö- och 
människorättsstandarder och sociala standarder.

3. Europaparlamentet understryker att man måste se till att företagen uppfyller kraven 
avseende sitt sociala ansvar genom hela leveranskedjan. Parlamentet anser att det är ytterst 
viktigt att det finns effektiva och transparenta indikatorer för att noggrant bedöma 
effekterna av ett företagens verksamhet ur ett systemperspektiv.

4. Europaparlamentet framhåller att samliga 27 medlemsstater måste påskynda sina 
översyner av de nationella handlingsplanerna om företagens sociala ansvar och ta fram 
nationella planer för genomförandet av OECD:s riktlinjer och FN:s vägledande principer 
för detta, ett arbete som bör vara slutfört senast i december 2013. Medlemsstaterna bör se 
till att alla berörda intressenter, inklusive icke statliga organisationer och det civila 
samhället, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och nationella 
människorättsorganisationer deltar vid utarbetandet av dessa planer. Parlamentet 
uppmanar EU att göra det lättare att dra nytta av de erfarenheter som gjorts av 
EU-medlemsstater som nu genomgår processen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att hämta inspiration från de riktlinjer som fastställs i ISO-standarden 26000, den senaste 
versionen av riktlinjerna i Global Reporting Initiative och den vägledning som tagits fram 
av europeiska gruppen av nationella människorättsinstitutioner.

5. Europaparlamentet framhåller att företagens sociala ansvar både inom EU och i 
tredjeländer bör utvidgas till att även omfatta områden som arbetsorganisation, 
sysselsättningskvalitet, lika möjligheter, social integrering, kampen mot diskriminering 

                                               
1 FN:s råd för mänskliga rättigheter, sjuttonde sammanträdet den 21 mars 2011, rapport från FN:s 
generalsekreterares särskilda representant med ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna och 
transnationella och andra företag, John Ruggie: ‘Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework’ (A/HRC/17/31) (FN:s ram för att 
”Skydda, respektera och åtgärda”, Vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Nedan: FN:s 
vägledande principer).
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samt ständig fortbildning.

6. Europaparlamentet vill se en mer konsekvent politik på EU-nivå genom att offentlig 
upphandling, exportkrediter, god förvaltning, konkurrens, utveckling, handel, 
investeringar och annan politik och andra avtal bringas i överensstämmelse med de 
internationella människorättsstandarder, sociala standarder och miljöstandarder som 
fastställs i OECD:s och FN:s relevanta riktlinjer och principer. Parlamentet uppmanar här 
till samarbete med arbetstagarrepresentanter, arbetsgivarrepresentanter och 
konsumentföreträdare samt till att man stödjer sig på råd från relevanta nationella 
människorättsinstitutioner, såsom förslaget till kommissionen från europeiska gruppen av 
nationella människorättsinstitutioner om mänskliga rättigheter och upphandling.
Parlamentet vill se meningsfulla och tillräckliga konsekvensbedömningar av 
lagstiftningsförslag för att undersöka eventuella oförenligheter med de vägledande 
principerna och begär samordning med FN:s arbetsgrupp för näringsliv och mänskliga 
rättigheter så att man undviker oförenliga och inkonsekventa tolkningar av de vägledande 
principerna. Parlamentet erkänner betydelsen av FN:s människorättsram för företagens 
sociala ansvar, men påminner om att den grundläggande rätten till näringsfrihet garanteras 
i artikel 16 i Europeiska unionens stadga för de mänskliga rättigheterna och att denna rätt 
vederbörligen bör beaktas och fungera som en referens till stöd för CSR-politiken i EU.
Parlamentet understryker att näringsfriheten måste vägas mot andra rättigheter som 
garanteras i stadgan samt mot internationellt erkända principer och riktlinjer för företagens 
sociala ansvar. Utskottet välkomnar i detta sammanhang de insatser som gjorts av 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter när det gäller att samla in belägg 
och sakkunskap om förekomsten och tolkningen av näringsfrihet.

7. Europaparlamentet åtar sig att fortsätta att ständigt höja sina förväntningar på att EU:s 
institutioner och tjänstemän, inklusive EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter samt EU:s särskilda representanter för specifika länder och regioner, vidtar 
åtgärder för att föra fram frågan om sociala standarder och miljö- och 
människorättsstandarder i alla EU:s yttre förbindelser och insatser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att göra bedömningar av konsekvenserna för de 
grundläggande rättigheterna innan man ingår och när man utvärderar multilaterala och 
bilaterala handels- och investeringsavtal och vid tilldelning av utvecklingsbistånd samt att 
se till att dessa rättigheter respekteras.

8. Europaparlamentet anser att nationella människorättsinstitutioner som följer 
Parisprinciperna befinner sig i en god position för att stödja genomförandet av FN:s 
vägledande principer, och för att underlätta, och till och med säkerställa, tillgången till 
rättsmedel. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att erkänna de nationella 
människorättsinstitutionerna som viktiga partner vid sidan av företag och organisationer 
för arbetsgivarrepresentanter, arbetsgivarrepresentanter och konsumentföreträdare för att 
föra fram frågan om mänskliga rättigheter och företag, för att utveckla förbindelser mellan 
företag, stat och det civila samhället och för att främja internationellt erkända sociala, 
miljömässiga och människorättsrelaterade standarder och riktlinjer. Parlamentet uppmanar 
i detta sammanhang medlemsstaterna att stärka och, om så krävs, utvidga mandaten för de 
nationella människorättsinstitutionerna för göra dem effektivare, eller, om det saknas 
nationella människorättsinstitutioner som följer Parisprinciperna, vidta åtgärder för att 
inrätta sådana, och uppmanar EU att ta fram ett lämpligt strategiskt stöd. Parlamentet åtar 
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sig att inleda en regelbunden årlig diskussion med de nationella 
människorättsinstitutionerna inom ramen för LIBE-utskottet och/eller DROI-utskottet, 
vilken ska bygga på erfarenheterna från DROI-utskottets diskussion om toppmötet mellan 
EU:s och det östliga partnerskapets ombudsmän 2011, och att komplettera sådana 
diskussioner med särskilda seminarier om mänskliga rättigheter och företag.

9. Europaparlamentet välkomnar Internationella arbetsorganisationens antagande den 
14 juni 2012 av rekommendation nr 202 om nationellt socialt grundskydd. Parlamentet 
åtar sig att ta upp frågan om mänskliga rättigheter och CSR på dagordningen vid 
kommande möten mellan EU och tredjeländer, särskilt med länder som EU har särskilda 
förbindelser med. Parlamentet begär att CSR ska ingå i EU:s avtalsförbindelser med 
tredje länder och, om så är nödvändigt, att FN:s vägledande principer ska översättas med 
hjälp av parlamentets eller övriga institutioners resurser.

10. Europaparlamentet uppmanar EU, och särskilt kommissionen, att se till att 
finansieringsinstrument, inklusive det europeiska instrumentet för demokrati och 
mänskliga rättigheter, betraktar nationella människorättsinstitutioner som följer 
Parisprinciperna som viktiga partner för att uppnå sina målsättningar och stödjer dem i att 
effektivt utnyttja sin unika ställning och människorättsexpertis för att skapa utrymme för 
en dialog mellan olika intressenter, inklusive statliga myndigheter, det civila samhället 
och näringslivet, och för att åstadkomma detta

1) se till att frågan om företagens sociala ansvar och mänskliga rättigheter finns med 
bland prioriteringarna i enskilda finansieringsinstrument inom ramen för den nya 
fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020,

2) utveckla särskilt stöd under det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter, för att utbilda om och bygga upp övergripande kapacitet på CSR-området 
hos organisationer i det civila samhället, nationella människorättsinstitutioner, 
människorättsförsvarare, fackföreningar och andra människorättsorganisationer.

11. Europaparlamentet framhåller, för att säkerställa att genomförandet av EU:s nya strategi 
för företagens sociala ansvar främjar mångfalden av intressen i samhället, respekten för 
mänskliga rättigheter och en väg mot hållbar återhämtning och hållbara framsteg för alla, 
att EU:s vägledning om företagens redovisning av icke-finansiell information (inklusive 
information om miljömässiga och sociala förhållanden och styrning) ska säkerställa 
transparens genom att ge en tydlig, entydig, gemensam och i förväg fastställd ram, med 
särskild hänvisning till mänskliga rättigheter, som fullt ut överensstämmer med OECD:s 
och FN:s riktlinjer och principer och som bygger på objektiva indikatorer som tar upp
jämlikhet, däribland frågor såsom löneskillnaderna mellan könen och andelen kvinnor på 
ledande befattningar, ungdomslöner, möjligheten för arbetstagare att gå med i 
fackföreningar och bedriva kollektivförhandlingar, effektiva garantier för säkerhet på 
arbetsplatsen och funktionsnedsättning.

12. Europaparlamentet uppmanar EU att åtgärda brister i den interna kapaciteten och 
expertisen genom att genomföra omfattande utbildningsprogram om mänskliga rättigheter 
och företag inom alla EU:s institutioner och politikområden.
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13. Europaparlamentet upprepar sin begäran till EU och medlemsstaterna om att förbättra 
efterlevnaden av befintlig lagstiftning som tar upp frågor om företagens sociala ansvar och 
mänskliga rättigheter, och att utveckla ytterligare lösningar för att åstadkomma likvärdiga 
förutsättningar för företag inom och utanför EU i syfte att bekämpa social dumpning.

14. Europaparlamentet efterlyser normer för noggrann förhandsgranskning av mänskliga 
rättigheter och leveranskedjor på EU-nivå som bland annat uppfyller de krav som 
fastställs i OECD:s riktlinjer om vederbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla 
leveranskedjor från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och som bland annat 
tar upp områden som avsevärt kan påverka de mänskliga rättigheterna negativt eller 
positivt, såsom globala och lokala leveranskedjor, konfliktmineraler, utkontraktering, 
landgrabbing och regioner där arbetsrätten är otillräcklig och skyddet av arbetstagarna 
otillräckligt eller där miljö- eller hälsofarliga produkter tillverkas. Parlamentet välkomnar 
de program som redan har inrättats av EU, särskilt programmen för skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), på skogsbruksområdet, och 
stöder privata initiativ såsom initiativet för öppenhet inom utvinningsindustrin (EITI).

15. Europaparlamentet begär att när EU eller medlemsstaterna är affärspartner (t.ex. vid 
offentlig upphandling, statligt ägda företag, samriskföretag, exportkreditgarantier och 
storskaliga projekt i tredjeländer) bör överensstämmelse med OECD:s och FN:s riktlinjer 
och principer prioriteras, vilket ska återspeglas i specifika avtalsklausuler med 
konsekvenser för företag som uppenbart kränker sociala standarder samt miljö- och 
människorättsstandarder. Parlamentet rekommenderar att den planerade EU-plattformen
för externt samarbete och extern utveckling ska bidra till att fastställa metoder för att 
förbättra kvaliteten på och effektiviteten hos EU:s externa samarbetsmekanismer, 
mekanismer för kombinerad finansiering och finansieringsinstrument samt till att främja 
samarbete och samordning mellan EU, finansinstitut och andra intressenter på detta 
område.

16. Europaparlamentet framhåller vikten av FN:s principer om att ”skydda, respektera, 
åtgärda” och anser att de tre pelarna, nämligen statens ansvar att skydda mot kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna, företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna 
och behovet av en effektivare tillgång till rättsmedel bör bli föremål för lämpliga åtgärder 
som gör att de kan införas.

17. Europaparlamentet understryker att de europeiska företagen, deras dotterbolag och 
underleverantörer med hänsyn till sin framträdande plats i den internationella handeln 
spelar en viktig roll för att främja och sprida sociala standarder och arbetsstandarder i 
världen. Parlamentet uppmärksammar att klagomål mot företag från EU som är 
verksamma utomlands ofta kan lösas bättre på plats. Parlamentet berömmer OECD:s 
nationella kontaktpunkter som är icke-rättsliga mekanismer i förlagda i staterna för 
medling i ett brett spektrum av tvister som rör företag och mänskliga rättigheter.
Parlamentet vill dock att företagen ska anstränga sig mer för att ta fram 
klagomålsmekanismer som följer de effektivitetskriterier som fastställs i FN:s vägledande 
principer och söka ytterligare auktoritativ vägledning i internationellt erkända principer 
och riktlinjer, i synnerhet de nyligen uppdaterade OECD-riktlinjerna för multinationella 
företag, de tio principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s globala överenskommelse 
(Global Compact), den vägledande ISO-standarden för socialt ansvarstagande 
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(ISO 26000) samt ILO:s trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ändra bestämmelserna om 
internationell privaträtt i Bryssel I-förordningen och särskilt införandet av principen om 
forum necessitatis. Parlamentet understryker behovet av att utveckla en effektivare 
tillgång till rättsmedel för offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna till följd av 
företagens verksamhet utanför EU, genom reformer av Bryssel I och 
Rom II-förordningarna. Parlamentet efterlyser effektiva åtgärder för att avskaffa de 
nuvarande hindren mot rättvisa, såsom överdrivna rättegångskostnader, genom initiativ 
som framtagandet av minimistandarder för kollektiv prövning, eller lösningar på 
problemet med ”särskilda juridiska personer” när det gäller företag.

19. Europaparlamentet vill att det tas fram effektivare standarder för transparens och 
ansvarsskyldighet för EU:s teknikföretag i samband med export av teknik som kan 
användas för att kränka mänskliga rättigheter eller för att motarbeta EU:s 
säkerhetsintressen.

20. Europaparlamentet gläder sig åt kommissionens vilja att ta upp frågan om företagens 
sociala ansvar inom ramen för utvidgningen. Parlamentet beklagar dock att denna fråga 
inte specifikt tas upp inom ramen för anslutningsförhandlingarna med kandidatländer och 
inte heller i kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 om strategi för 
utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2012)0600).

21. Europaparlamentet gläder sig åt kommissionens intention att verka för inrättandet av 
globala kampanjer, internationella riktlinjer och kompletterande lagstiftningsåtgärder i 
syfte att se till att företagen har en positiv inverkan på de utländska samhällena.
Parlamentet påminner om att företagens positiva inverkan på utländska samhällen bland 
annat kan mätas med hänsyn till lokalbefolkningens tillgång till resurser, deras 
livsmedelssuveränitet och samhällenas interna utveckling.

22. Europaparlamentet vill att principen ”känn din slutanvändare” ska tillämpas för att 
förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tidigare eller senare led i ett 
produktions- eller marknadsflöde.
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