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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 konstaterar att avsaknaden av en enhetlig tolkning av konceptet 
”företagens sociala ansvar”, vilket har lett till att olika företag har tagit fram olika normer 
för redovisning, revision och rapportering, gör det svårt att jämföra hur stort socialt ansvar 
företagen tar. Parlamentet betonar att internationellt överenskomna regler på området 
skulle skapa affärsförbindelser präglade av förtroende och rättvisa, och att det dessutom 
skulle skapa rättssäkerhet och garantera gradvis verkställbarhet och universalitet samt ge 
aktörerna ökat ansvar. 

2. Europaparlamentet håller med kommissionen om att företagens sociala ansvar måste 
omfatta mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljöfrågor (t.ex. 
biologisk mångfald, klimatförändringar och resurseffektivitet) och åtgärder mot mutor och 
korruption, alltså god skatteförvaltning (dvs. öppenhet och insyn, informationsutbyte och 
rättvis skattekonkurrens). 

3. Europaparlamentet påpekar att företagens sociala ansvar omfattar många sociala normer 
men att dessa inte förs fram i någon större utsträckning, eftersom det inte har fastställts 
några indikatorer som gör det möjligt att mäta sociala framsteg. 

4. Europaparlamentet understryker att de företag som tar socialt ansvar bör göras lätta att 
känna igen för investerare och konsumenter, i syfte att uppmuntra dem i deras arbete.

5. Europaparlamentet framhåller att EU måste undersöka möjligheten att utmärka de företag 
som tar socialt ansvar genom en särskild märkning eller etikett att sätta samman med 
företagsnamnet eller den berörda produkten. 

6. Europaparlamentet framhåller att socialt ansvarstagande från företagens sida är företagens 
bästa verktyg för att visa sitt engagemang, sin solidaritet och sitt ansvar mot samhället, 
och det är också en förutsättning för att målen om en konsekvent politik för utveckling ska 
kunna förverkligas. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att främja företagens 
sociala ansvar i full överensstämmelse med gällande internationella riktlinjer, bland annat 
OECD:s nyligen uppdaterade riktlinjer för multinationella företag, de tio principerna i 
FN:s Global Compact-initiativ, ISO 26000 med vägledning om socialt ansvarstagande, 
ILO:s trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik samt FN:s 
vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, men beklagar dock att språket 
kring företagens sociala ansvar sällan är påbjudande.

7. Europaparlamentet beklagar bristen på information till små och medelstora företag om 
Global Compact-initiativet, varigenom företag åtar sig att se till att deras verksamhet och 
deras strategier respekterar tio globalt överenskomna principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning. 

8. Europaparlamentet understryker att FN:s Global Compact-initiativ och ISO 26000-
standarden inte är tillräckligt anpassade till små och medelstora företag, vilket minskar 
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tillämpningsområdet för företagens sociala ansvar på europeisk nivå. 

9. Europaparlamentet understryker att det vore lämpligt att genomföra en studie på europeisk 
och nationell nivå om skatteincitament som skulle kunna göra det möjligt att främja 
konceptet företagens sociala ansvar hos ett större antal företag.

10. Europaparlamentet betonar att så länge företagens sociala ansvar är ett helt igenom 
frivilligt åtagande är det troligtvis inte tillräckligt för att ta itu med externa effekter till 
följd av multinationella företags verksamhet, däribland människorättskränkningar och 
miljöförstöring. Parlamentet upprepar sitt krav på utländska investerare och företag som 
bedriver verksamhet i utvecklingsländer att fullt ut iaktta internationella, rättsligt bindande 
skyldigheter angående mänskliga rättigheter och miljönormer samt ILO:s grundläggande 
arbetsnormer och FN:s principer för företagande och mänskliga rättigheter. Parlamentet 
anser att politik för företagens sociala ansvar också bör omfatta särskilda åtgärder för att 
ta itu med den olagliga sedvanan att svartlista arbetstagare och vägra dem anställning, ofta 
på grund av att de är fackligt anslutna och aktiva eller att de engagerat sig i hälso- och
säkerhetsfrågor. 

11. Europaparlamentet påpekar att företag bör uppmuntras att genomföra god praxis på 
området för företagens sociala ansvar, och att företag som redan har genomfört sådan 
praxis bör uppmuntras att gå vidare i arbetet med att uppnå målen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga incitament, till exempel prioritet i EU:s offentliga 
upphandlingar, så att företagens sociala ansvar upplevs som en möjlighet och inte som ett 
hot av företagen.

12. Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar bör mynna ut i tydliga åtaganden att 
respektera arbetstagarnas rättigheter, skydd och välbefinnande med resultatindikatorer och 
tydliga riktmärken för att mäta förbättringar, och att det bör införas objektiv, inkluderande 
och öppen kontroll och effektiva mekanismer för ansvarsutkrävande och genomdrivande i 
syfte att åtgärda brister i efterlevnaden, inklusive en öppnare och klarare procedur för att 
lämna in och hantera klagomål och för att vid behov inleda utredningar. 

13. Europaparlamentet upprepar att principen om ansvarsfullt företagande bör gälla för alla 
företag så att likvärdiga förutsättningar kan garanteras. Parlamentet framhåller dock att 
utvinningsindustrins agerande i utvecklingsländerna visar att frivilliga åtaganden inte är 
tillräckligt. Parlamentet betonar att oljeindustrins investeringar i Nigeria är ett bra 
exempel på begränsningarna i konceptet företagens sociala ansvar i dess nuvarande form, 
eftersom företagen inte har tagit några initiativ för socialt ansvar i syfte att skapa hållbara 
affärsmetoder eller bidra till utvecklingen i de stater där de är verksamma. Parlamentet ger 
sitt starka stöd till lagstiftningsförslag om landsvis rapportering i enlighet med normerna i 
utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet och rapportering om försäljning och vinst 
samt skatter och intäkter, i syfte att motarbeta korruption och förhindra skattesmitning. 
Parlamentet uppmanar också de europeiska utvinningsföretag som är verksamma i 
utvecklingsländer att föregå med gott exempel vad gäller socialt ansvar och främjande av 
goda arbetsförhållanden.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fler initiativ som syftar till att frigöra 
och stärka den potential som finns i konceptet företagens sociala ansvar för att ta itu med 
klimatförändringar (genom sammankoppling med resurs- och energieffektivitet), t.ex. i 
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företagens metoder för inköp av råvaror. 

15. Europaparlamentet betonar att principen om ansvarsfullt företagande bör gälla för hela 
den globala försörjningskedjan, inklusive alla underleverantörsnivåer och oberoende av 
om det handlar om tillhandahållande av varor, arbetstagare eller tjänster, att den bör 
omfatta bestämmelser om att utvidga skyddet till migrerande arbetstagare, 
uthyrningspersonal och utsända arbetstagare och att den bör bygga på rättvis lönesättning 
och anständiga arbetsförhållanden samt garantera fackliga rättigheter och friheter. 
Parlamentet anser vidare att konceptet ansvarsfull styrning av försörjningskedjan måste 
vidareutvecklas som en mekanism för att garantera att företagen tar sitt sociala ansvar. 

16. Europaparlamentet anser att agendan för företagens sociala ansvar, om den ska ha någon 
verklig effekt på fattigdomsminskningen, också måste fokusera på de små och medelstora 
företagen eftersom de har stor kumulativ verkan på den sociala situationen och miljön. 

17. Europaparlamentet anser att EU-företag bör vara juridiskt ansvariga och att olika former 
av mekanismer för ansvarsutkrävande och ansvarskyldighet bör införas mellan dem och 
deras dotterbolag och de enheter som de kontrollerar i utvecklingsländer. Parlamentet 
välkomnar dessutom det arbete som utförs av det civila samhället i EU, som aktivt har 
engagerat sig genom informationskampanjer om överträdelser som begås utomlands av 
dessa företag. 

18. Europaparlamentet insisterar på att det är statens plikt att skydda mot kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter, även då de orsakas av företag, och 
att ställa företag till svars, upprätthålla föreningsfriheten och rätten till kollektiva 
avtalsförhandlingar samt att ge offren möjlighet till rättslig prövning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta effektiva åtgärder för att genomföra FN:s ram ”Skydda, 
respektera och åtgärda”, som föreslagits av John Ruggie, FN:s särskilda representant för 
frågor som rör företag och mänskliga rättigheter.

19. Europaparlamentet betonar att ett bättre genomförande av FN:s vägledande principer om 
företagande och mänskliga rättigheter kommer att bidra till EU:s mål om specifika 
människorättsfrågor och centrala arbetsnormer. Parlamentet uppmanar därför EU att 
sträva efter en tydlig internationell rättslig ram för företagens ansvar och skyldigheter när 
det gäller mänskliga rättigheter.

20. Europaparlamentet välkomnar att antalet företag som lämnar information om 
miljömässiga, sociala och styresmässiga resultat har ökat kraftigt de senaste åren. 
Parlamentet påpekar dock att det fortfarande bara är en liten andel av världens företag som 
lämnar sådana rapporter. Parlamentet påpekar att EU:s direktiv 2003/51/EG1 om 
moderniserad redovisning visserligen innehåller minimikrav på att lämna uppgifter om 
både finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer, men att det inte 
föreskriver några krav beträffande den typ av indikatorer som ska ingå i årsredovisningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att vidta ytterligare 
åtgärder för att få företagen att lämna mer information om miljömässiga, sociala och 
styresmässiga aspekter på europeisk nivå. 

                                               
1 EUT L 178, 17.7.2003, s. 16.
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21. Europaparlamentet betonar att EU:s stöd till regeringar i tredjeländer för att genomföra 
social- och miljölagstiftning och effektiva kontrollsystem är ett nödvändigt komplement 
till arbetet med att främja det sociala ansvaret hos EU-företag över hela världen. 

22. Europaparlamentet betonar att socialt ansvarsfulla investeringar är en del av processen för 
att tillämpa företagens sociala ansvar i investeringsbeslut. Parlamentet påpekar att det för 
närvarande inte finns någon gemensam definition på socialt ansvarsfulla investeringar, 
men att det vanligtvis är en kombination av investerarnas finansiella mål och deras 
inställning på områdena för sociala frågor, miljö, etik och företagsstyrning. 

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att ta ytterligare 
politiska initiativ som syftar till att öka kunskapen om och utvecklingen av socialt 
ansvarsfulla investeringar, t.ex. genom att fastställa rättsliga miniminormer för socialt 
ansvarsfulla investeringar, särskilt inom ramen för EU:s investeringar och handelsavtal 
med utvecklingsländer. 

24. Europaparlamentet konstaterar att företagens sociala ansvar är en mekanism med vars 
hjälp arbetsgivarna kan stödja sina arbetstagare och det lokala samhället i 
utvecklingsländer, och att mekanismen kan se till att vinsten fördelas rättvist i syfte att 
utveckla ett ekonomiskt och socialt hållbart välstånd och lyfta fler människor ur 
fattigdomen, särskilt i tider av ekonomisk kris. Parlamentet beklagar att protokoll för 
sociala insatser för närvarande bara är frivilliga och uppmanar med kraft kommissionen 
att göra dem bindande.

25. Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt och aktivt samråd med och deltagande av 
representativa organisationer, inklusive fackföreningar, i arbetet med att utveckla, tillämpa 
och övervaka företagens processer och strukturer för socialt ansvar, även genom ständig 
utveckling av arbetstagarnas färdigheter och kunskaper genom fortbildning och livslångt 
lärande, tillsammans med arbetsgivarna i ett genuint partnerskap.
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