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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet erinrar om att EU har satt som mål både att bli ett kompetenscentrum 
för företagens sociala ansvar och att främja företagens sociala ansvar i sin externa politik. 
Parlamentet uppskattar kommissionens ansträngningar att främja bästa praxis i fråga om 
det sociala ansvaret bland europeiska företag som är verksamma utomlands, men 
understryker att den bör ta större hänsyn till betydelsen av certifieringar och märkningar 
som visar att företag följer principerna om företagens sociala ansvar.

2. Europaparlamentet anser att underlåtenhet att iaktta grundläggande internationella sociala 
normer är en form av social och miljömässig dumpning som skadar de europeiska 
företagen och arbetstagarna.

3. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att förstärka de behöriga internationella 
institutionernas roll (särskilt ILO, WTO, OECD och FN) samt deras samarbete för att 
utarbeta, genomföra och främja grundläggande internationella sociala normer och 
tillhörande sanktioner.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i de frihandelsavtal och investeringsavtal 
som den förhandlar om med tredjeländer systematiskt inkludera ett avsnitt om hållbar 
utveckling med en rättsligt bindande klausul om företagens sociala ansvar.

5. Europaparlamentet föreslår att denna klausul om företagens sociala ansvar ska innehålla 
krav på att respektera ILO:s åtta grundläggande och fyra prioriterade konventioner, och 
därutöver incitament för företagen att göra åtaganden om socialt ansvar samt ett 
aktsamhetskrav, det vill säga ett krav på att företag och koncerner ska vidta förebyggande 
åtgärder för att kartlägga och förebygga alla kränkningar av mänskliga och miljömässiga 
rättigheter samt korruption och skatteflykt, även inom sina dotterbolag och 
distributionskedjor, det vill säga inom sin inflytandesfär.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid förhandlingarna anpassa sin kravnivå 
till varje partnerlands utvecklingsnivå. Parlamentet föreslår därför att kommissionen 
upprättar en förteckning över ytterligare normer som ska tillämpas successivt och 
flexibelt, med hänsyn till den ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i 
partnerlandet.

7. Europaparlamentet anser att både i partnerlandet och på europeiskt territorium bör 
genomförandet av dessa grundläggande normer följas upp kontinuerligt av oberoende 
organ, och om de inte tillämpas eller om de överträds, på grundval av på förhand 
fastställda kriterier, måste detta kunna bestraffas via verkningsfulla och transparenta 
förfaranden.

8. Europaparlamentet anser att dessa normer måste tillämpas i sin helhet och att varken 
frizoner eller värdlandsavtal bör kunna användas för att kringgå dem.
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9. Europaparlamentet betonar att de europeiska företagen, deras dotterbolag och deras 
underleverantörer på grund av sin tyngd i den internationella handeln spelar en mycket 
viktig roll för att främja och sprida de sociala normerna och arbetsnormerna i världen, och 
att deras uppträdande därför bör överensstämma med europeiska värderingar och 
internationellt erkända normer. Parlamentet anser det rimligt att europeiska företag som 
flyttar ut sin produktion till länder med mindre stränga sociala krav kan ställas till svars, 
även inför europeiska domstolar, för eventuella skador och negativa externa effekter som 
drabbar lokalbefolkningen.

10. Europaparlamentet anser att kommissionen i sitt framtida meddelande om 
internationaliseringen av små och medelstora företags verksamhet bör föreslå åtgärder 
som gör det möjligt att stödja och främja initiativ i fråga om företagens sociala ansvar med 
respekt för principen om att ”tänka småskaligt först” och med hänsyn till deras särdrag.
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