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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar att den sociala klausulen i artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) gäller både inom och utanför EU:s 
gränser.

2. Europaparlamentet framhåller behovet av att se till att de sociala villkor som ingår i EU:s 
handelsavtal genomförs och övervakas ordentligt. Parlamentet anser att det är nödvändigt 
att se till det finns mekanismer för översyn och upprätthållande.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med bindande villkor om sociala 
normer och om målen för fullständig och produktiv sysselsättning, även för kvinnor och 
unga, arbete under anständiga villkor, respekt för arbetstagares rättigheter och 
jämställdhet i alla EU:s handelsavtal.

4. Europaparlamentet understryker vikten av bindande skyldigheter när det gäller företagens 
sociala ansvar och uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna i arbetet med att 
noggrant övervaka genomförandet av dessa skyldigheter samt garantera att de upprätthålls 
på rättslig väg.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätta knutpunkter för konsekvens i 
utvecklingspolitiken även i utvecklingsländer för att förbättra informationsutbytet, bland 
annat om frågor som ligger utanför EU:s befogenheter, såsom socialt inkluderande 
användning av naturresursränta eller beskattning och remitteringar. Parlamentet uppmanar
kommissionen att integrera socialpolitik i Europeiska utrikestjänstens arbete.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en del av sina regelbundna 
konsekvensbedömningar behandla den föreslagna lagstiftningens inverkan på länder 
utanför EU, särskilt på området för sysselsättning och socialpolitik.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ägna större 
uppmärksamhet åt migranters, särskilt kvinnors och barns, delaktighet och integrering i 
mottagarländer och åt möjligheten att överföra sociala rättigheter.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att delta i social dialog med 
arbetstagarorganisationer och fackföreningar utanför EU om genomförandet av sociala 
normer i deras respektive länder.


