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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om förtroendet för näringslivet, och anser att företagens 
sociala ansvar i hög grad kan bidra till att på nytt bygga upp det förlorade förtroendet och 
att detta är absolut nödvändigt när det gäller att uppnå en ekonomisk återhämtning.

2. Europaparlamentet betonar att samreglering och självreglering inte kan ersätta lämplig 
reglering på något av de områden som täcks av företagens sociala ansvar, men anser att 
det skulle kunna underbygga befintliga privata och frivilliga initiativ på området 
företagens sociala ansvar genom att inrätta minimiprinciper för att garantera konsekvens, 
väsentlighet, delaktighet från ett antal olika berörda parters sida samt insyn.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lansera en gemensam praxis 
i fråga om företagens sociala ansvar. Denna praxis måste vara ett komplement till 
en uppförandekod för samreglering och självreglering och göra det möjligt för alla 
berörda parter att delta i en kollektiv inlärningsprocess, i syfte att öka effektiviteten och 
ansvarsskyldigheten inom ramen för åtgärder som rör företagens sociala ansvar och 
involverar ett antal olika berörda parter.

4. Europaparlamentet stöder till fullo kommissionens avsikt att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om företags offentliggörande av icke-finansiella uppgifter, men 
varnar samtidigt för att användningen av termen ”icke-finansiella” inte bör dölja de 
mycket påtagliga finansiella konsekvenser som sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade återverkningar får för näringslivet. Parlamentet efterlyser 
ett ambitiöst förslag som sätter EU i centrum för många pågående internationella initiativ 
för obligatorisk rapportering om företagens hållbarhet och som till fullo överensstämmer 
med målet om att göra integrerad rapportering – såsom den nyligen utformats av 
internationella kommittén för integrerad rapportering (IIRC) – till den globala normen 
senast i slutet av detta årtionde.

5. Europaparlamentet fördömer korruption och skatteundandragande inom företag och 
uppmanar kommissionen att under rubriken ”god styrning” öka fokus på dessa frågor 
i diskussionerna om företagens sociala ansvar.

6. Europaparlamentet betonar att länken mellan verkligt ansvarstagande från företagens sida 
och god företagsstyrning kan åstadkommas endast om företagens sociala ansvar är 
en integrerad företagskomponent som påverkar de finansiella strategierna i företagens 
löpande verksamhet. Kommissionen bör undersöka möjligheterna att se till att strategier 
som rör företagens sociala ansvar antas på styrelsenivå.


