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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet understryker att efterlevnaden av de grundläggande arbetsnormerna, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) agenda för anständigt arbete, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s initiativ Global Compact 
(företagens världsomspännande pakt) kan ha en positiv inverkan på ett lands ekonomi 
genom att garantera sociopolitisk stabilitet och höja kompetensen hos landets arbetskraft.
Parlamentet anser i detta sammanhang att införandet av en social klausul i WTO:s avtal är 
ytterst viktigt eftersom arbetsnormer är nödvändiga för att millennieutvecklingsmålen ska 
kunna uppnås och för att de fattiga ländernas egen utveckling ska kunna främjas. 
Parlamentet konstaterar att de sociala bestämmelserna i EU:s förmånshandelsavtal 
presenteras som uppnåbara mål snarare än tvingande rättsliga åtaganden, då det inte finns 
några bestämmelser om faktiska verkställighetsmekanismer. Parlamentet understryker 
därför vikten av att konkreta åtgärder vidtas för att kunna garantera att de sociala 
bestämmelserna i EU:s förmånshandelsavtal genomförs och att de på lämpligt sätt 
övervakas, ses över och verkställs.

2. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utöva påtryckningar på 
europeiska företag som är etablerade i utvecklingsländer att föregå med gott exempel när 
det gäller socialt ansvar och främjande av anständigt arbete.

3. Europaparlamentet understryker att upprepade överträdelser av de grundläggande 
arbetsnormerna har rapporterats i flera länder med GSP+-status, men att detta inte lett till 
upphävande av förmånerna. Parlamentet anser att den bristande tillämpningen av 
villkorlighet underminerar EU:s ambition att främja socialpolitiken och de grundläggande 
arbetsnormerna globalt och strider mot principen om konsekvens i utvecklingspolitiken.

4. Europaparlamentet uppmärksammar på att även om den internationella trenden när det 
gäller bilaterala handelsavtal går mot en ökad acceptans för arbetsnormer och sociala 
normer i samband med handelsagendor, så innehåller frihandelsavtal i allmänhet få 
hänvisningar till sociala normer. Europaparlamentet beklagar att EU inte har en enhetlig 
formel för en ”social klausul” som kan införas i alla bilaterala handelsavtal. Parlamentet 
uppmanar EU att i linje med andra internationellt antagna och erkända normer (dvs. 
ILO:s grundläggande arbetsnormer) lägga till en social klausul i alla sina externa 
handelsavtal, även i dem som faller inom WTO:s område.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja initiativ som 
har till syfte att främja produktiv sysselsättning, investering i mänskliga resurser, 
omfördelningsmekanismer, socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, social 
dialog och en effektiv tillämpning av rättigheterna i arbetslivet.

6. Europaparlamentet uppmanar parterna i frihandelsavtalen att fortsätta att erkänna att full 
och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla är centrala element i en 
hållbar utveckling för alla länder och ett prioriterat mål för internationellt samarbete, och 
att främja utvecklingen av internationell handel på ett sätt som leder till full och produktiv 
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sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla i enlighet med ministerförklaringen 
2006 från FN:s ekonomiska och sociala råd om full sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor.

7. Europaparlamentet uppmanar parterna i frihandelsavtalen att, i enlighet med de 
skyldigheter som följer av medlemskap i ILO och ILO:s förklaring om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet och uppföljningen av denna som antogs vid 
internationella arbetskonferensens åttiosjätte möte 1998, åta sig att respektera, främja och 
i sina lagar och förfaranden införa principerna för de grundläggande rättigheterna, 
nämligen

a) föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,
b) avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete,
c) ett faktiskt avskaffande av barnarbete, och
d) avskaffande av diskriminering i fråga om anställning och förvärvsarbete.

8. Europaparlamentet konstaterar att det är upp till enskilda länder och medlemsstater att 
underteckna ILO:s konventioner, men beklagar bristerna i genomförandet och 
tillämpningen av de sociala normerna, särskilt vad gäller ILO-konventionerna och 
principerna om företagens sociala ansvar, i vissa av EU:s partnerländer. Parlamentet 
uppmuntrar därför EU att vidta åtgärder för att säkra ett effektivt genomförande av 
sociala normer. Parlamentet understryker att ILO tillåter handelssanktioner mot länder 
som inte uppfyller sina internationella åtaganden. Parlamentet uppmanar EU att följa 
en strategi som grundar sig på incitament och sanktioner i samband med bilaterala och 
regionala avtal så att man kan se till att de sociala bestämmelserna i EU:s 
förmånshandelsavtal tillämpas på ett effektivt sätt. Parlamentet understryker att GSP och 
GSP+ måste övervakas på ett enhetligt sätt och att övervakningsprocessen måste bli mer 
öppen.

9. Europaparlamentet välkomnar ILO:s övervakningssystem för internationella arbetsnormer 
som är unikt på internationell nivå och som bidrar till att garantera att länderna genomför 
de konventioner som de ratificerar. Parlamentet betonar vikten av att ILO hjälper länderna 
genom social dialog och tekniskt bistånd när problem uppstår.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att EU redan har åtagit sig att främja anständigt 
arbete och bekämpa exploatering, framför allt i sina handelsavtal, men att EU samtidigt 
underlåter att tillämpa den villkorlighet som finns införd i många av de bilaterala och 
regionala frihandelsavtalen. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att 
integrera socialpolitiken med Europeiska utrikestjänsten och garantera ratificeringen och 
genomförandet av de grundläggande arbetsnormerna, samt undvika undantag från de 
generella bestämmelserna i exempelvis de industriella frizonerna för bearbetning på 
export, eftersom sådana undantag medför risk för en s.k. kapplöpning mot botten, och 
därmed underminerar vissa sociala normer.

11. Europaparlamentet vidhåller att handelsförhandlingar som förs inom WTO inte får 
äventyra den sociala utvecklingen. Parlamentet hävdar återigen att ILO bör tillåtas 
inkomma med expertrapporter till WTO vid handelstvister.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra till gott 



AD\861669SV.doc 5/6 PE456.810v02-00

SV

styre på det finansiella området, skatteområdet och inom rättsväsendet, som ett sätt att 
stärka globaliseringens sociala dimension.

13. Europaparlamentet påminner om att företagens sociala ansvar är ett koncept som innebär 
att företag på frivillig basis införlivar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 
verksamhetsstrategi. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av metoderna för 
företagens sociala ansvar kan återupprätta förtroendet för näringslivet, vilket är 
nödvändigt för Europas sociala marknadsekonomi. Europaparlamentet konstaterar 
emellertid att den heterogena karaktären hos konceptet företagens sociala ansvar, som lett 
till att olika företag har tagit fram olika normer för social redovisning, revision och 
rapportering, väcker frågan om jämförbarhet. Parlamentet erkänner de insatser som EU 
har gjort för att ta fram mer allmänna riktlinjer för att definiera och tillämpa företagens 
sociala ansvar, men poängterar samtidigt att konceptets skilda former och heterogena 
karaktär fortfarande kvarstår. Parlamentet uppmanar EU att vidta konkreta åtgärder i 
internationella forum för att avskaffa den helt frivilliga karaktären hos konceptet 
företagens sociala ansvar och fastställa tydliga juridiska skyldigheter för företagen i fråga 
om mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsnormer jämte effektiva sätt att ställa 
dem till svars vid brott mot bestämmelserna. Parlamentet anser exempelvis att när 
medlemsstater uppmanas av multinationella företag att lämna investeringsgarantier bör 
dessa garantier vara bundna till tillämpningen av de officiella riktlinjerna för 
företagens sociala ansvar.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utforma ett 
proaktivt förhållningssätt när det gäller hanteringen av de sociala konsekvenserna av de 
anpassningar och den omstrukturering som är förknippade med globaliseringen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja ILO:s grundläggande 
konventioner på ett mer proaktivt sätt och inrätta ett europeiskt journummer för barnarbete 
där medborgare kan anmäla europeiska företag som använder sig av barnarbete 
någonstans i världen. Ansvariga för detta journummer bör ha begränsad men tillräcklig 
möjlighet till efterforskning för att kunna a) publicera en årlig rapport över sina resultat, 
och b) hjälpa europeiska företag att få bort barnarbete från deras leverantörskedja.

16. Europaparlamentet uppmanar EU att vidta lämpliga åtgärder på internationell nivå för att 
bekämpa den sociala dumpning som företag ägnar sig åt i vissa länder, både inom EU och 
i tredjeländer som EU betalar utvecklingsstöd till.

17. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att hitta en god jämvikt mellan att å ena 
sidan främja industrins konkurrenskraft och å andra sidan hantera företagens inverkan på 
miljön och på samhället. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att införliva 
företagens sociala ansvar i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.
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