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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 konstaterar att kommissionen har börjat inbegripa hänvisningar till 
företagens sociala ansvar i EU:s handelsavtal. Med hänsyn till de stora företagens och 
deras dotterbolags och leveranskedjors viktiga roll inom den internationella handeln anser 
parlamentet att frågan om företagens sociala ansvar och miljöansvar bör inbegripas i 
EU:s handelsavtal, i avsnitten om hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram konkreta förslag om hur principerna för företagens sociala 
ansvar ska tillämpas inom handelspolitiken.

2. Europaparlamentet åtar sig att ständigt verka för att EU:s institutioner och tjänstemän, 
inklusive EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, måste driva frågan om 
sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter i alla EU:s yttre förbindelser och insatser.

3. Europaparlamentet betonar att främjandet av företagens sociala ansvar är en målsättning 
som EU stöder och att unionen därför måste säkerställa att dess utrikespolitik bidrar till en 
hållbar utveckling och till de berörda ländernas sociala utveckling.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, inklusive OECD:s överklagandeförfarande, vid utarbetandet av 
konkreta förslag om tillämpningen av principerna om företagens sociala ansvar.

5. Europaparlamentet lovordar alla OECD-medlemsstaters omfattande arbete med 
OECD:s riktlinjer för multinationella bolag, som offentliggjordes den 25 maj 2011. 
Parlamentet konstaterar att 44 anslutna regeringar – som företräder alla regioner i världen 
och står för 85 procent av de utländska direktinvesteringarna – uppmuntrar sina företag att 
följa dessa långtgående rekommendationer om ansvarsfull företagsverksamhet var de än 
är verksamma.

6. Europaparlamentet instämmer i att de tvingande omständigheter som miljön och 
klimatförändringarna samt framväxten av globala produktionskedjor utgör kräver en 
bredare tillämpning av principerna för företagens sociala ansvar än vad som avsågs när 
konceptet först lanserades. Parlamentet anser därför att man måste utforma ett uppdaterat 
koncept för företagens sociala ansvar, avseende arbetstagarnas rättigheter, de mänskliga 
rättigheterna och arbetsförhållanden samt miljöskydd, klimatförändringsfrågor och 
förhindrande av korruption och skatteflykt.

7. Europaparlamentet begär att samtliga europeiska företag som är verksamma i tredjeländer 
och har över 1 000 anställda ska bli skyldiga att tillämpa OECD:s riktlinjer för 
multinationella bolag från och med den 1 januari 2014.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa en bindande klausul om 
företagens sociala ansvar i alla bilaterala handels- och investeringsavtal som EU 
undertecknar, på grundval av internationellt fastställda principer för företagens sociala 
ansvar – med tonvikt vid hållbar utveckling och god förvaltning och tydlig fokus på 
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mänskliga rättigheter, anständigt arbete, arbetsrättsliga normer, föreningsfrihet, 
kollektivförhandlingar och andra sociala aspekter – i synnerhet 2010 års uppdatering av 
OECD:s riktlinjer. Parlamentet föreslår att denna klausul ska harmonisera befintliga 
standarder och koncept, så att jämförbarhet och rättvisa kan tryggas, samt innehålla 
bestämmelser om övervakningen av dessa principer på EU-nivå och om dess tillämpning. 
Dessutom bör det inrättas nationella kontaktpunkter upprättas och fungera som forum för 
frågor som tas upp i OECD:s riktlinjer, till exempel kravet på övervakning av 
verksamheten vid företag och deras dotterbolag och leveranskedjor samt 
aktsamhetsplikten. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att alla företag som verkar på 
den inre marknaden, inbegripet transnationella bolag vars dotterbolag eller leveranskedjor 
finns i EU, fullgör alla sina rättsliga skyldigheter på både nationell nivå och EU-nivå, i 
syfte att trygga rättvis konkurrens och maximera nyttan för EU:s konsumenter. Dessutom 
uppmanar parlamentet kommissionen att aktivt främja ansvarsfull företagsverksamhet 
bland EU-företag som är verksamma utomlands, med särskild tonvikt på ett strikt 
fullgörande av alla rättsliga skyldigheter i enlighet med antingen den nationella 
lagstiftningen eller eventuella bilaterala eller internationella rättsliga skyldigheter som 
deras verksamhet omfattas av, inte minst efterlevnad av internationella standarder och 
bestämmelser avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. I detta syfte 
föreslår parlamentet att kommissionen i sina kontakter med partner i utvecklings- och 
tillväxtländer aktivt ska utbyta bästa praxis och know-how kring sätt att förbättra 
företagsmiljön och öka medvetenheten om ansvarsfull företagsverksamhet.

10. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaternas regeringar ska begära att EIB inbegriper 
en klausul om företagens sociala ansvar i samband med sina insatser.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett mer insynsvänligt och tydligt 
förfarande för att inge och behandla klagomål om bristande efterlevnad av principerna för 
företagens sociala ansvar, inbegripet verkställandemekanismer, samt att inleda utredningar 
vid behov.

12. Europaparlamentet begär att kommissionen eftertryckligen uppmanar företagen att 
tillämpa principerna för företagens sociala ansvar. Parlamentet understryker vikten av att 
stödja och uppmuntra spridning av sådana rutiner bland de små och medelstora företagen 
samtidigt som man minimerar kostnaderna och byråkratin.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa en klausul om företagens 
sociala ansvar i sina avtal med icke-statliga organisationer, särskilt i samband med 
utvecklingsinsatser. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja incitmentsgrundade åtgärder på 
ett mer effektivt sätt och att mer vaksamt övervaka och säkerställa att transnationella 
bolag vars dotterbolag eller leveranskedjor finns i länder som ingår i GSP och GSP Plus –
oavsett om de har sitt säte i Europeiska unionen eller inte – och de berörda länderna 
a) fullgör sina nationella och internationella rättsliga skyldigheter i fråga om mänskliga 
rättigheter, sociala standarder, arbetsnormer och miljöbestämmelser, b) visar ett genuint 
engagemang för sin personals och andra människors rättigheter, skydd och välbefinnande, 
c) värnar om föreningsfriheten och rätten till kollektivförhandlingar samt d) snabbt och 
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effektivt vidtar åtgärder vid eventuella överträdelser.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja företagens sociala ansvar i 
multilaterala forum genom att stödja ett fördjupat samarbete mellan WTO och andra 
multilaterala forum som hanterar frågor kring företagens sociala ansvar, till exempel ILO 
och OECD.

16. Europaparlamentet påminner om att det redan finns både domstolsförfaranden och 
alternativ till domstolsförfaranden för att lösa handelstvister och/eller begära ersättning för 
negativa externa effekter av oansvarig eller olaglig företagsverksamhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra mer för att öka medvetenheten om dessa möjligheter 
bland både företagen och den breda allmänheten. Parlamentet påminner om att 
Internationella Handelskammaren (ICC) erbjuder tvistlösningstjänster för enskilda, 
företag, stater, statliga organ och internationella organisationer som önskar tillgripa andra 
metoder än domstolsförfaranden, vilka kan bidra till att förbättra de drabbades faktiska 
tillgång till rättvisa i händelse av överträdelser av principerna för ansvarsfull 
företagsverksamhet vilka orsakar ekonomiska, sociala och miljömässiga skador i EU 
och/eller utomlands.

17. Europaparlamentet efterfrågar övervakning av restriktiva åtgärder (sanktioner, bojkotter, 
embargon) samt licenssystem för produkter med dubbla användningsområden.

18. Europaparlamentet efterfrågar mekanismer genom vilka principerna för företagens sociala 
ansvar måste respekteras inte bara av moderbolaget eller en tjänsteleverantör som 
omfattas av ett handelsavtal, utan även av alla underleverantörer eller leveranskedjor som 
de kan använda sig av, oavsett om det gäller tillhandahållande av varor, arbetstagare eller 
tjänster, så att det skapas rättvisa konkurrensvillkor grundade på skälig lön och anständiga 
arbetsförhållanden och fackföreningarnas friheter och rättigheter tryggas.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra sin modell för bedömning av 
konsekvenserna för hållbar utveckling för att den ska ge en verklighetstrogen bild av 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för ekonomin, samhället, de mänskliga 
rättigheterna och miljön, inbegripet målen om minskade klimatförändringar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att följa upp handelsavtalen med EU:s partnerländer genom att 
före och efter det att ett handelsavtal undertecknas göra en bedömning av konsekvenserna 
för hållbar utveckling, med hänsyn till särskilt sårbara sektorer.

20. Europaparlamentet understryker att parlamentet sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 
har rätt att få fullständig information om hur resultaten av bedömningen av 
konsekvenserna för hållbar utveckling inlemmas i förhandlingarna innan dessa avslutas 
samt om vilka delar av avtalen som ändrats i syfte att förhindra negativa effekter som 
fastställts i samband med denna bedömning.

21. Europaparlamentet begär att det inrättas ett system för transnationellt rättsligt samarbete 
mellan EU och tredjeländer som undertecknat bilaterala handelsavtal, för att säkerställa att 
personer som drabbas av multinationella bolags och deras omedelbara dotterbolags 
överträdelser av social- eller miljölagstiftningen eller av sitt sociala ansvar har möjlighet 
till rättslig prövning i det land där överträdelsen ägt rum. Detta skulle också vara ett stöd 
för inrättandet av internationella rättsliga förfaranden för att vid behov säkerställa att 
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företagens lagöverträdelser bestraffas.

22. Europaparlamentet vill att det tas fram effektivare standarder för insyn och 
ansvarsskyldighet för EU:s teknikföretag i samband med export av teknik som kan 
användas för att kränka mänskliga rättigheter eller i strid mot EU:s säkerhetsintressen.

23. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att se till att de handelsansvariga 
inom EU, om de är baserade på EU-ambassader, får regelbunden fortbildning om 
företagens sociala ansvar, särskilt i fråga om genomförandet av FN:s principer om att 
”skydd, respektera och åtgärda” och att EU-ambassaderna fungerar som 
EU-kontaktpunkter för klagomål rörande EU-företag och deras dotterbolag, eftersom 
OECD:s nationella kontaktpunkter bara finns i OECD-länder och därför inte kan tillgås i 
praktiken av arbetstagare i länder utanför OECD.

24. Europaparlamentet begär att det så tidigt som möjligt i forsknings- och utvecklingsstadiet 
görs bedömningar av hur ny teknik påverkar de mänskliga rättigheterna, bland annat 
genom förhandsstudier och hänsyn till mänskliga rättigheter utifrån 
konstruktionsstandarder (”Human Rights by Design”).

25. Europaparlamentet understryker att ökad medvetenhet på bolagsnivå om vikten av 
företagens sociala ansvar och följderna av bristande efterlevnad, som är en uppgift för 
kommissionen, måste åtföljas av lämpliga åtgärder för ökad medvetenhet och 
kapacitetsbyggnad inom värdländernas förvaltningar i syfte att säkerställa att rättigheterna 
kopplade till företagens sociala ansvar och tillgången till rättvisa faktiskt respekteras.

26. Europaparlamentet begär att principen ”känn din slutanvändare” tillämpas för att öka 
granskningen och förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna uppåt eller nedåt i 
leveranskedjan och produktionen eller marknadsflödena.

27. Europaparlamentet understryker att det i de framtida bilaterala investeringsfördrag som 
EU undertecknar måste råda god balans mellan behovet av att skydda investerarna och 
behovet av möjligheter till statliga ingripanden, särskilt avseende sociala och hälso- och 
miljörelaterade normer.

28. Europaparlamentet noterar de positiva steg som tagits inom ramen för den pågående 
reformen av insynsdirektivet (2004/109/EG) och redovisningsdirektivet (2003/51/EG) när 
det gäller att beakta frågan om företagens sociala ansvar och samtidigt skapa balans 
mellan de rättmätiga kraven på insyn och ansvarighet och företagens rapporteringsbörda. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att göra företag som omfattas av dessa direktiv 
skyldiga att regelbundet rapportera om hur de tar sitt sociala ansvar, i linje med 
OECD:s riktlinjer för multinationella bolag, men att för små och medelstora företag införa 
specialregler som gör det ekonomiskt och administrativt möjligt för dem att uppfylla 
rapporteringskraven.

29. Europaparlamentet betonar att principerna för företagens sociala ansvar bör inbegripas i 
multilaterala handelsavtal och uppmanar därför kommissionen att stödja förslag om detta i 
internationella forum, särskilt OECD och ILO, och i WTO efter Doha-rundan.

30. Europaparlamentet kräver att kommande åtgärder för företagens sociala ansvar inbegriper 
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hela värdekedjan, från utvinningen av råvaror till handel och återvinning.

31. Europaparlamentet begär att strategier för företagens sociala ansvar inlemmas på alla 
nivåer av handelsavtal med EU och inbegriper bestämmelser som utökar skyddet till 
migrerande arbetstagare, arbetstagare anställda av bemanningsföretag och utstationerade 
arbetstagare.

32. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna bör uppmuntra 
EU-företagen att ta initiativ för att främja företagens sociala ansvar samt att utbyta bästa 
praxis med sina utländska partner.

33. Europaparlamentet begär att EU-företagen respekterar principerna för företagens sociala 
ansvar och de grundläggande arbetstagarrättigheter och fackliga rättigheter, till exempel 
rätten till personlig integritet och föreningsfriheten, i all sin verksamhet, oavsett om den 
bedrivs inom EU eller i tredjeländer.

34. Europaparlamentet efterfrågar ett fullständigt och aktivt samråd med och deltagande av 
representativa organisationer, bland annat fackföreningar, vid utarbetandet, verkställandet 
och övervakningen av de förfaranden och strukturer som företagen har inrättat för sitt 
sociala ansvar. Parlamentet uppmanar sådana representativa organisationer att samarbeta 
med arbetsgivarna i ett verkligt partnerskap.

35. Europaparlamentet efterfrågar en ökad och mer inkluderande och insynsvänlig 
övervakning av principerna för företagens sociala ansvar i EU:s handelspolitik, med 
tydliga riktmärken för att mäta förbättringar med målet att öka tilltron till systemet.

36. Europaparlamentet konstaterar att företagens sociala ansvar är en mekanism som 
arbetsgivarna kan använda för att stödja sin personal och lokalsamhällena i 
utvecklingsländer, att respekten för företagens sociala ansvar och arbetstagarnormer 
skapar möjligheter till ytterligare internationell handel för sådana länder och att 
principerna för företagens sociala ansvar kan garantera att vinsterna fördelas på ett rättvist 
sätt för att öka den hållbara ekonomiska och sociala välståndet och hjälpa fler människor 
ur fattigdomen, särskilt i tider av ekonomisk kris. Parlamentet beklagar att protokollen för 
sociala insatser för närvarande är frivilliga och uppmanar kommissionen att göra dem 
bindande.
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