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FÖRSLAG

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

A. Företagens sociala ansvar (CSR) är ett begrepp som innebär att företagen integrerar 
sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sina kontakter med olika 
intressenter.

B. CSR är ett viktigt inslag i den europeiska sociala modellen.

C. CSR kan bidra till att utveckla de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna.

D. CSR är ett av de instrument som kan användas för att bekämpa odeklarerat arbete och 
skatteflykt.

E. Fackföreningarna har en nyckelroll när det gäller CSR.

1. Europaparlamentet anser att CSR är ett viktigt redskap för att förbättra konkurrenskraften, 
säkerheten på arbetsplatserna och arbetsmiljön.

2. Europaparlamentet uppmanar företagen att tillämpa CSR för att garantera de anställdas 
fysiska integritet, säkerhet, fysiska och psykiska välbefinnande, rättigheter som 
arbetstagare och mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet påpekar att nya områden bör införlivas i CSR, exempelvis arbetets 
organisering, jämställdhet och social delaktighet.

4. Europaparlamentet begär att företagens åtgärder för socialt ansvarstagande bekräftas i lag 
så snart som de har börjat tillämpas av flera företag.

5. Europaparlamentet anser att tonvikten bör ligga på att engagera alla intressenter i 
företaget, och på att öka konsumenternas medvetenhet.

6. Europaparlamentet anser att social dialog och europeiska företagsråd har spelat en 
konstruktiv roll när det gäller utveckling av bästa praxis för CSR.

7. Europaparlamentet välkomnar att CSR främjas internationellt och uppmanar 
kommissionen att på ett bättre sätt integrera CSR i handelspolitiken och upprätta mer 
bindande bestämmelser för europeiska företag som direkt eller genom underentreprenörer
är verksamma i utvecklingsländer.

8. Europaparlamentet understryker att CSR bör uppmärksammas ytterligare i de europeiska 
sysselsättningsriktlinjerna.


