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Ändringsförslag 1
Harlem Désir

Förslag till resolution
Titeln

Förslag till resolution Ändringsförslag

Företagens sociala ansvar vid 
internationella handelsavtal

Företagens sociala ansvar och miljöansvar
vid internationella handelsavtal

Or. fr

Ändringsförslag 2
Harlem Désir

Förslag till resolution
Beaktandeled 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Global Reporting 
Initiative (GRI) som lanserades 1997* och 
de uppdaterade riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering för G3 som 
offentliggjordes den 5 oktober 2006,

– med beaktande av Global Reporting 
Initiative (GRI) som lanserades 19971 och 
de uppdaterade riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering för G3 som 
offentliggjordes den 5 oktober 2006 samt 
de riktlinjer för G4 som för närvarande 
håller på att utarbetas av GRI,

Or. fr

Ändringsförslag 3
Harlem Désir

Förslag till resolution
Beaktandeled 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporten från 
generalsekreterarens särskilda representant 
med ansvar för frågor om de mänskliga 

– med beaktande av rapporten från 
generalsekreterarens särskilda representant 
med ansvar för frågor om de mänskliga 

                                               
1 Internet: www.globalreporting.org
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rättigheterna och transnationella och andra 
företag, ”Promotion et protection de tous 
les droits de l’homme, civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels, y
compris le droit au développement”, av den 
7 april 2008 (A/HRC/8/5 2008),

rättigheterna och transnationella och andra 
företag, ”Promotion and Protection of all 
Human Rights, Civil, Political, Economic, 
Social and Cultural, including the Right to 
Development”, av den 7 april 2008 
(A/HRC/8/5 2008), samt av det nu 
pågående arbetet med den följande 
rapporten som planeras vara färdig 2011,

Or. fr

Ändringsförslag 4
Keith Taylor

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporten från 
generalsekreterarens särskilda 
representant med ansvar för frågor om de 
mänskliga rättigheterna och 
transnationella och andra företag, 
John Ruggie, med titeln: ”Business and 
Human Rights: Further steps toward the 
operationalization of the ’protect, respect 
and remedy’ framework”, av den 
9 april 2010 (A/HRC/14/27),

Or. en

Ändringsförslag 5
Harlem Désir

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av inrättandet i Danmark 
av ett statligt centrum för företagens 
sociala ansvar, som samordnar regeringens 
initiativ för företagens samhällsansvar och 

– med beaktande av de initiativ som tagits 
i olika medlemsstater för att främja 
företagens sociala ansvar och framför allt
inrättandet i Danmark av ett statligt 
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utarbetar praktiska hjälpmedel för 
företagen*,

centrum för företagens sociala ansvar, som 
samordnar regeringens 
lagstiftningsinitiativ för företagens sociala 
ansvar och utarbetar praktiska hjälpmedel 
för företagen1,

Or. fr

Ändringsförslag 6
Keith Taylor

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s internationella 
konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter från 1966, 
FN:s konvention om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor från 1979, 
förslaget till FN:s förklaring om 
urbefolkningars rättigheter från 1994 och 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
från 1989,

– med beaktande av FN:s internationella 
konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter från 1966, 
FN:s konvention om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor från 1979, 
FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter, antagen genom 
generalförsamlingens resolution 
nr 61/295 den 13 september 2007, och 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
från 1989,

Or. en

Ändringsförslag 7
Harlem Désir

Förslag till resolution
Beaktandeled 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Brysselkonventionen 
från 1968, som konsoliderats genom rådets 
förordning (EG) nr 44/2001 av den 
22 december 2000 om domstols behörighet 

– med beaktande av Brysselkonventionen 
från 1968, som konsoliderats genom rådets 
förordning (EG) nr 44/2001 av den 
22 december 2000 om domstols behörighet 

                                               
1 Internet: http://www.csrgov.dk
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och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område*,

och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område1 samt av 
kommissionens grönbok av den 
21 april 2009 om översyn av förordning 
(EG) nr 44/2001),

Or. fr

Ändringsförslag 8
Harlem Désir

Förslag till resolution
Beaktandeled 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
25 oktober 2001 om öppenhet och 
demokrati i internationell handel2 där 
parlamentet kräver att WTO ska respektera 
ILO:s grundläggande sociala rättigheter 
samt att WTO ska acceptera ILO:s beslut, 
inbegripet eventuella överklaganden av 
sanktioner i samband med allvarliga 
kränkningar av de sociala rättigheterna,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 9
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. De multinationella företagen och deras 
dotterbolag är de viktigaste aktörerna i den 
ekonomiska globaliseringen och den 
internationella handeln.

A. Företagen och deras dotterbolag är 
viktiga aktörer i den ekonomiska 
globaliseringen och den internationella 
handeln.

                                                                                                                                                  
1 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
2 EGT C 112, 9.5.2002, s. 326.
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Or. en

Ändringsförslag 10
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. De multinationella företagen och deras 
dotterbolag är de viktigaste aktörerna i den 
ekonomiska globaliseringen och den 
internationella handeln.

A. De multinationella företagen och deras 
dotterbolag är några av de viktigaste 
aktörerna i den ekonomiska 
globaliseringen och den internationella 
handeln.

Or. en

Ändringsförslag 11
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. En politik för företagens sociala 
ansvar bör fungera som en inbyggd 
självregleringsmekanism så att företagen 
övervakar och ser till att de arbetar till 
stöd för lag, etiska standarder och 
internationella normer. Alltså bör 
företagen ta ansvaret för hur deras 
verksamhet påverkar miljön, 
konsumenterna, de anställda, samhällena, 
de berörda parterna och alla övriga som 
ingår i den offentliga sfären.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. OECD har utfärdat riktlinjer till de 
multinationella företagen och regeringarna 
har utfärdat rekommendationer till 
företagen om frivilliga normer för 
ansvarsfullt beteende, under iakttagande av 
gällande lagar, särskilt om sysselsättning, 
förbindelserna med arbetsmarknadens 
parter, de mänskliga rättigheterna, miljön, 
konsumenternas intressen, bekämpandet av 
korruption och skatteflykt.

B. OECD har 2000 utfärdat riktlinjer till de 
multinationella företagen och regeringarna 
har utfärdat rekommendationer till 
företagen om frivilliga normer för 
ansvarsfullt beteende, under iakttagande av 
gällande lagar, särskilt om sysselsättning, 
förbindelserna med arbetsmarknadens 
parter, de mänskliga rättigheterna, miljön, 
konsumenternas intressen, bekämpandet av 
korruption och skatteflykt. Dessa riktlinjer 
uppdaterades 2010.

Or. en

Ändringsförslag 13
Joe Higgins

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Det som företagen pratar om socialt 
ansvar motsvaras sällan av vad de i 
verkligheten gör och begreppet företagens 
sociala ansvar används ofta helt enkelt 
som ett sätt för multinationella företag att 
marknadsföra sig.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Företagens sociala ansvar är en 
frivillig självregleringsmekanism som 
syftar till att göra främjandet av sociala 
normer, miljönormer och mänskliga 
rättigheter till en del av företagsmodellen 
genom att låta det allmänna intresset 
medvetet beaktas i beslutsfattandet på 
företagsnivå. Här skiljer sig detta ansvar 
från lagstiftningen som juridiskt ålägger 
företagen att följa vissa normer inom 
dessa områden. 

Or. en

Ändringsförslag 15
Joe Higgins

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Trots företagens sociala ansvar är 
storföretagens första prioritet fortfarande 
att maximera sina vinster, vilket sker på 
bekostnad av arbetstagarna och miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. ILO:s trepartsförklaring om 
multinationella företag är avsedd som en 
vägledning för regeringar, multinationella 
företag, arbetstagare inom områden som 
sysselsättning, utbildning, arbetsvillkor, 
affärsförbindelser, och inbegriper ett 
åtagande från staterna att respektera och 
främja de fyra grundläggande 
arbetsnormerna: föreningsfriheten och den 
kollektiva förhandlingsrätten, avskaffande 
av alla former av tvångsarbete, avskaffande 
av barnarbete, avskaffande av 
diskriminering vid anställning,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 17
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Företagens sociala ansvar handlar 
om frivillighet och självreglering och alla 
initiativ från kommissionen bör därför 
inrikta sig på att stödja verksamheten 
inom detta område, snarare än att 
lagstifta om den.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. FN:s globala överenskommelse 
(Global Compact) består av tio principer 
som de multinationella företagen bör 
sträva efter att respektera när det gäller de 
mänskliga rättigheterna, de grundläggande 
sociala rättigheterna, försiktighetsprincipen 
i fråga om miljöproblem och bekämpandet 
av korruption.

D. FN:s globala överenskommelse 
(Global Compact) består av tio principer 
när det gäller de mänskliga rättigheterna, 
de grundläggande sociala rättigheterna, 
försiktighetsprincipen i fråga om 
miljöproblem och bekämpandet av 
korruption och företagen förbinder sig av 
egen fri vilja att engagera sig i dem och 
göra dem till en del av sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. FN:s globala överenskommelse 
(Global Compact) består av tio principer 
som de multinationella företagen bör 
sträva efter att respektera när det gäller de 
mänskliga rättigheterna, de grundläggande
sociala rättigheterna, 
försiktighetsprincipen i fråga om 
miljöproblem och bekämpandet av 
korruption.

D. FN:s globala överenskommelse 
(Global Compact) består av tio principer 
som de multinationella företagen ombeds 
ta till sig, stödja och stadfästa såsom en 
uppsättning grundläggande värden inom 
sin inflytandesfär när det gäller de 
mänskliga rättigheterna, de sociala 
rättigheterna, miljön och bekämpandet av 
korruption.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. FN:s globala överenskommelse 
(Global Compact) består av tio principer 
som de multinationella företagen bör sträva 
efter att respektera när det gäller de 
mänskliga rättigheterna, de grundläggande 
sociala rättigheterna, försiktighetsprincipen 
i fråga om miljöproblem och bekämpandet 
av korruption.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 21
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. För närvarande arbetas det med en 
uppdatering av OECD:s riktlinjer till de 
multinationella företagen, framför allt
med att förbättra de nationella 
kontaktpunkterna och införa ett system 
för ansvar inom försörjningskedjorna. 

Or. fr
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Ändringsförslag 22
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Internationella referenssystem som 
”Global Reporting Initiative” eller 
mekanismer för certifiering och 
märkning, såsom standarden ISO 14 001 
eller, framför allt, den aktuella 
standarden ISO 26 000, har utformats 
såsom en samling riktlinjer som gäller för 
alla slags organisationer och de hjälper 
företagen att utvärdera hur deras 
verksamhet påverkar ekonomin, 
samhället och miljön, genom att integrera 
den hållbara utvecklingen, men de är 
effektiva endast i den mån de tillämpas 
effektivt och tillämpningen övervakas.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Dc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Dc. I standarden ISO 26 000 definieras 
företagens sociala ansvar som det ansvar 
en organisation har för hur dess beslut 
och verksamhet påverkar samhälle och 
miljö, varvid ansvarstagandet kommer till 
uttryck i form av att organisationen 
handlar med insyn och etik så att den 
bidrar till hållbar utveckling, däribland 
hälsa och samhälleligt välbefinnande, tar 
hänsyn till berörda parters förväntningar, 
följer gällande lag och internationella 
normer och låter insynen och etiken 
genomsyra hela organisationen och 
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komma fram i dess förbindelser med 
andra, i vilket sammanhang det civila 
samhället och den internationella 
fackföreningsrörelsen medges stort 
utrymme.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kommissionen har sammanställt en
rapport till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om 
övervakning av marknaden för handel 
och distribution, med titeln ”Mot en mer 
effektiv och rättvis inre marknad för 
handel och distribution 2020 
(KOM(2010)0355)”. I den ingår en bilaga 
där det står att ”konsumenterna ofta har 
mycket lite information om i vilken grad 
en detaljhandlare tar sitt sociala ansvar 
[och] därför inte [kan] göra informerade 
val om hur de ska göra sina inköp.”

Or. fr

Ändringsförslag 25
Keith Taylor

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. När Lissabonfördraget trädde i kraft 
fick EU ökade befogenheter på handelns 
område, framför allt för investeringar, 
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som nu måste följa de normer för 
företagens sociala ansvar som EU 
förbundit sig till. I den nya gemensamma 
investeringspolitiken bör det finnas en 
tydlig balans mellan investerarnas 
rättigheter och skyldigheter genom att det 
för EU:s investerare ställs upp 
genomdrivbara villkor.

Or. en

Ändringsförslag 26
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Den bristande respekten för principerna 
om företagens sociala ansvar utgör en 
form av social och miljömässig dumpning 
till nackdel för framför allt företag och 
arbetstagare i Europa som omfattas av 
högre sociala, miljörelaterade och 
skattemässiga krav.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Den bristande respekten för principerna 
om företagens sociala ansvar utgör en 
form av social och miljömässig dumpning
till nackdel för framför allt företag och 
arbetstagare i Europa som omfattas av 
högre sociala, miljörelaterade och 
skattemässiga krav.

I. Den bristande respekten för gällande lag 
i ett tredjeland där ett EU-företag bedriver 
verksamhet, utgör oavsett företagets 
storlek en överträdelse av eller en 
straffbar handling mot denna lag och blir 
till nackdel för framför allt företag och 
arbetstagare i det ifrågavarande 
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tredjelandet och kan, ifall den får 
fortsätta under längre tid och inte beivras, 
leda till att det blir vanligare med lägre 
sociala, miljörelaterade och skattemässiga 
krav och på det sättet få negativa 
konsekvenser rentav för arbetstagare i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 28
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Den bristande respekten för principerna 
om företagens sociala ansvar utgör en form 
av social och miljömässig dumpning till 
nackdel för framför allt företag och 
arbetstagare i Europa som omfattas av
högre sociala, miljörelaterade och 
skattemässiga krav.

I. Den bristande respekten för principerna 
om företagens sociala ansvar utgör en form 
av social och miljömässig dumpning till 
nackdel för framför allt företag och 
arbetstagare i Europa som omfattas av
högre sociala, miljörelaterade och 
skattemässiga krav. Det vore effektivt om 
det infördes en förteckning över påföljder 
i händelse av fortsatta brott mot 
principerna om företagens sociala ansvar. 

Or. de

Ändringsförslag 29
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Den bristande respekten för principerna 
om företagens sociala ansvar utgör en form 
av social och miljömässig dumpning till 
nackdel för framför allt företag och 
arbetstagare i Europa som omfattas av 

I. Den bristande respekten för de juridiskt 
bindande principerna om företagens 
sociala ansvar utgör en form av social och 
miljömässig dumpning till nackdel för 
framför allt företag och arbetstagare i 
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högre sociala, miljörelaterade och 
skattemässiga krav.

Europa som omfattas av högre sociala, 
miljörelaterade och skattemässiga krav.

Or. en

Ändringsförslag 30
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Det borde vara normalt att de 
europeiska multinationella företag som 
flyttar sina produktionsenheter till länder 
med lägre löner och lägre miljökrav kan 
hållas ansvariga, även inför EU:s 
domstolar, för eventuella miljöskador och 
sociala skador som deras dotterbolag och 
försörjningskedja orsakar i dessa länder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 31
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Det borde vara normalt att de europeiska 
multinationella företag som flyttar sina 
produktionsenheter till länder med lägre 
löner och lägre miljökrav kan hållas 
ansvariga, även inför EU:s domstolar, för 
eventuella miljöskador och sociala skador 
som deras dotterbolag och 
försörjningskedja orsakar i dessa länder.

J. Det borde vara normalt att de europeiska 
företagen, även multinationella företag,
som bedriver verksamhet i tredjeländer 
kan hållas ansvariga inför lokala domstolar 
på samma sätt som alla andra lokala eller 
utländska företag med verksamhet i 
samma företagsklimat och rättsliga miljö,
för eventuella miljöskador och sociala 
skador som de eller deras dotterbolag och 
försörjningskedja orsakar i dessa länder.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Catherine Bearder

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Det borde vara normalt att de europeiska 
multinationella företag som flyttar sina 
produktionsenheter till länder med lägre 
löner och lägre miljökrav kan hållas 
ansvariga, även inför EU:s domstolar, för 
eventuella miljöskador och sociala skador 
som deras dotterbolag och 
försörjningskedja orsakar i dessa länder.

J. Det borde vara normalt att de europeiska 
multinationella företag som flyttar sina 
produktionsenheter till länder med lägre 
löner och lägre miljökrav kan hållas 
ansvariga, även inför EU:s domstolar, för 
eventuella miljöskador och sociala skador 
eller andra skadeverkningar som drabbar 
lokalsamhällena och som deras 
dotterbolag och försörjningskedja orsakar i 
dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 33
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Det borde vara normalt att de europeiska 
multinationella företag som flyttar sina 
produktionsenheter till länder med lägre 
löner och lägre miljökrav kan hållas 
ansvariga, även inför EU:s domstolar, för 
eventuella miljöskador och sociala skador 
som deras dotterbolag och 
försörjningskedja orsakar i dessa länder.

J. Det borde vara normalt att de europeiska 
företag som flyttar sina produktionsenheter 
till länder med lägre löner och lägre 
miljökrav kan hållas ansvariga för 
eventuella miljöskador och sociala skador 
som deras dotterbolag och 
försörjningskedja orsakar i dessa länder.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ja. Kopplingarna mellan dels ett 
moderföretag och dess dotterföretag och 
dels mellan ett företag och dess 
leverantörer kan vara av de mest 
mångskiftande slag. Det måste preciseras 
vad som på det internationella planet 
avses med begreppen ”inflytandesfär” och 
”vederbörlig aktsamhet”.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Jb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Jb. Företagen står inte direkt under 
internationell rätt och de internationella 
konventionerna, framför allt om 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
miljöskydd, är bindande för de stater som 
undertecknat dem, men inte direkt för 
företag med säte i dessa stater. Däremot 
kommer det an på dessa stater att se till att 
företag med säte på deras territorium 
rättar sig efter sina juridiska skyldigheter 
och handlar med vederbörlig aktsamhet, 
samt föreskriva tillräckliga och lämpliga 
påföljder om så inte sker.

Or. fr
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Ändringsförslag 36
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Jc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Jc. I artikel 7 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, liksom i artikel 8 i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna bekräftas det än en gång att 
rätten till ett effektivt rättsmedel samt till 
att få sin sak prövad inför en oavhängig 
och opartisk domstol är en grundläggande 
rättighet.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl Jd (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Jd. I Brysselkonventionen och i 
förordning (EG) nr 44/2001 bekräftades 
än en gång principen om civilrättsligt 
samarbete och mot bakgrund av detta bör 
kommissionen vidareutveckla grönbokens 
förslag om extraterritoriell behörighet, 
framför allt så, att förordningens 
tillämpningsområde utvidgas till att 
omfatta rättstvister med svarande från 
tredjeländer.

Or. fr
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Ändringsförslag 38
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Sydkorea och i 
artikel 270.3 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Colombia och 
Peru finns redan en hänvisning, om än 
begränsad, till företagens sociala ansvar.

K. I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Sydkorea och i 
artikel 270.3 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Colombia och 
Peru finns redan en hänvisning, om än 
begränsad, till företagens sociala ansvar. 
Men inte ens om företagen fortsätter bryta 
mot de mänskliga rättigheterna, 
arbetsnormerna eller 
miljöbestämmelserna får detta i praktiken 
några konsekvenser för en fortsatt 
tillämpning av handelsavtalen, trots att 
det sägs något annat i de mål som 
uppställts.

Or. de

Ändringsförslag 39
Catherine Bearder

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Sydkorea och i 
artikel 270.3 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Colombia och 
Peru finns redan en hänvisning, om än 
begränsad, till företagens sociala ansvar.

K. I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Sydkorea och i 
artikel 270.3 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Colombia och 
Peru finns en hänvisning till företagens 
sociala ansvar av vilken det dock inte 
framgår hur viktigt företagens sociala 
ansvar är för målet om skydd av miljön 
samt av sociala och mänskliga rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Sydkorea och i 
artikel 270.3 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Colombia och 
Peru finns redan en hänvisning, om än 
begränsad, till företagens sociala ansvar.

K. I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Sydkorea och i 
artikel 270.3 i flerpartshandelsavtalet
mellan Europeiska unionen och Colombia 
och Peru finns redan en hänvisning till 
företagens sociala ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 41
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Det är framför allt inom gruvsektorn 
och stora delar av leverantörsindustrin 
som de hittillsvarande 
överenskommelserna om företagens 
sociala ansvar visat sig otillräckliga.

Or. de

Ändringsförslag 42
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Syftet med företagens sociala ansvar och 
de sociala och miljörelaterade 
bestämmelserna i handelsavtalen är 
detsamma, nämligen en ekonomi där man 

L. Syftet med företagens sociala ansvar och 
de sociala och miljörelaterade 
bestämmelserna i handelsavtalen, 
tillsammans med näringslivets åtaganden 
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respekterar människors och miljöns behov 
och en globalisering som är mer rättvis, 
social, mänsklig och som verkligen gagnar 
en hållbar utveckling.

till förmån för företagens sociala ansvar,
är detsamma, nämligen en ekonomi där 
man respekterar människors och miljöns 
behov och en globalisering som är mer 
rättvis, social, mänsklig och som verkligen 
gagnar en hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 43
Harlem Désir

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Unionen har redan en lagstiftning för 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag. I anslutning till den bör framför 
allt beaktas 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 och ”Small Business Act” för 
Europa, som antogs i juni 2008. 

Or. fr

Ändringsförslag 44
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Överenskommelser om företagens 
sociala ansvar får inte förhindra en 
effektiv lagstiftning. Sådana 
överenskommelser om företagens sociala 
ansvar som visar sig ineffektiva eller 
omöjliga att genomdriva bör leda till att 
bestämmelser utfärdas genom 
lagstiftning. 
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Or. en

Ändringsförslag 45
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
klimat-, energi- och livsmedelskrisen samt
den internationella finanskrisen överallt
har medfört en social kris som har ökat 
kraven på nya och starka regler för att 
bättre reglera den globala ekonomin så att 
den inte utvecklas till nackdel för 
människors och samhällets behov. 
Parlamentet anser att den internationella 
handel som står i centrum för 
globaliseringen inte är undantaget detta 
krav.

1. Europaparlamentet konstaterar att de 
utmaningar vi står inför i dag, vilka 
tillspetsats av den aktuella finanskrisen,
har medfört en diskussion över hela 
världen om nya regler för och ny styrning 
av den globala ekonomin, också inom 
internationell handel. Parlamentet anser 
att de nya reglerna bör bidra till att det 
utvecklas en mer hållbar politik som tar 
hänsyn till sociala frågor och till miljön.

Or. en

Ändringsförslag 46
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
klimat-, energi- och livsmedelskrisen samt 
den internationella finanskrisen överallt har 
medfört en social kris som har ökat kraven 
på nya och starka regler för att bättre 
reglera den globala ekonomin så att den
inte utvecklas till nackdel för människors 
och samhällets behov. Parlamentet anser 
att den internationella handel som står i 
centrum för globaliseringen inte är 
undantaget detta krav.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
klimat-, energi- och livsmedelskrisen samt 
den internationella finanskrisen överallt har 
medfört en social kris som har ökat kraven 
på nya och effektivare regler som 
genomdrivs bättre för att bättre reglera den 
globala ekonomin genom försorg av 
nationella och, när så är lämpligt, 
övernationella tillsynsmyndigheter. 
Parlamentet anser att de exitstrategier 
som för närvarande är under utveckling 
runtom i världen inte bör utvecklas till 
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nackdel för människors och samhällets 
behov samt att en intensifiering av den 
öppna och rättvisa internationella handel 
som är en av drivkrafterna för 
globaliseringen kan bidra till detta.

Or. en

Ändringsförslag 47
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
klimat-, energi- och livsmedelskrisen samt
den internationella finanskrisen överallt
har medfört en social kris som har ökat 
kraven på nya och starka regler för att 
bättre reglera den globala ekonomin så att 
den inte utvecklas till nackdel för 
människors och samhällets behov. 
Parlamentet anser att den internationella 
handel som står i centrum för 
globaliseringen inte är undantaget detta 
krav.

1. Europaparlamentet konstaterar att den 
internationella finanskrisen delvis har 
medfört en social kris som har ökat kraven 
på nya och starka regler för att bättre 
reglera den globala ekonomin så att den 
inte utvecklas till nackdel för människors 
och samhällets behov. Parlamentet anser 
att den internationella handel som står i 
centrum för globaliseringen inte är 
undantaget detta krav.

Or. de

Ändringsförslag 48
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen åtföljs av en allt starkare 
konkurrens mellan länderna för att locka 
till sig utländska investerare och en ökad 
konkurrens mellan företagen, vilket ibland 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen åtföljs av ett allt starkare 
konkurrenstryck mellan länderna för att 
locka till sig utländska investerare och en 
ökad konkurrens mellan företagen, vilket 
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leder till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga och sociala rättigheterna samt 
till miljöskador.

ibland leder till omotiverade kränkningar 
av de mänskliga och sociala rättigheterna 
samt till miljöskador.

Or. en

Ändringsförslag 49
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen åtföljs av en allt starkare 
konkurrens mellan länderna för att locka 
till sig utländska investerare och en ökad 
konkurrens mellan företagen, vilket ibland 
leder till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga och sociala rättigheterna samt 
till miljöskador.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen åtföljs av en allt starkare 
konkurrens mellan länderna för att locka 
till sig utländska investerare och en ökad 
konkurrens mellan företagen, vilket 
föranlett reformer för att förbättra 
öppenheten, styrningen och välfärden, 
men ibland också leder till allvarliga 
kränkningar av de mänskliga och sociala 
rättigheterna samt till miljöskador.

Or. en

Ändringsförslag 50
Catherine Bearder

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen åtföljs av en allt starkare 
konkurrens mellan länderna för att locka 
till sig utländska investerare och en ökad 
konkurrens mellan företagen, vilket ibland 
leder till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga och sociala rättigheterna samt 
till miljöskador.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
globaliseringen åtföljs av en allt starkare 
konkurrens mellan länderna för att locka 
till sig utländska investerare och en ökad 
konkurrens mellan företagen, vilket ibland 
föranleder myndigheterna att tolerera
allvarliga kränkningar av de mänskliga och 
sociala rättigheterna samt miljöskador, allt 
för att locka handel och investeringar.
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Or. en

Ändringsförslag 51
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erinrar om att 
principerna för företagens sociala ansvar, 
som är fullt erkända internationellt inom 
såväl OECD och ILO som FN, handlar om 
det ansvarsfulla beteende som förväntas av 
företagen när det gäller anställningar, 
förbindelserna med arbetsmarknadens 
parter, de mänskliga rättigheterna, miljön, 
konsumenternas intressen, öppenhet från 
företagens sida, samt bekämpande av 
korruption och skatteflykt.

3. Europaparlamentet erinrar om att 
principerna för företagens sociala ansvar, 
som är fullt erkända internationellt inom 
såväl OECD och ILO som FN, handlar om 
det ansvarsfulla beteende som förväntas av 
företagen när det gäller anställningar, 
förbindelserna med arbetsmarknadens 
parter, de mänskliga rättigheterna, miljön, 
konsumenternas intressen, öppenhet från 
företagens sida, samt bekämpande av 
korruption och skatteflykt, och förutsätter 
i första hand att företagen följer gällande 
lag.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet inser att 
företagens sociala ansvar har sina 
begränsningar om det vilar enbart på 
frivillig grund och uppmanar därför 
kommissionen med kraft att uttryckligen 
ta med företagens sociala ansvar i sin nya 
handelsstrategi 2020 och lägga fram klara 
förslag till hur detta ansvar ska 
åstadkommas med insyn och 
redovisningsskyldighet i kommissionens 
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sektorsinriktade politik.

Or. en

Ändringsförslag 53
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Främjandet av företagens sociala ansvar 
är ett mål som stöds av Europeiska 
unionen, och Europeiska kommissionen 
anser att EU bör försäkra sig om att dess 
utrikespolitik och beteendet hos de 
europeiska företag som investerar i 
tredjeland bidrar till en hållbar och social 
utveckling i dessa länder.

4. Främjandet av företagens sociala ansvar 
är ett mål som stöds av Europeiska 
unionen, och Europeiska kommissionen 
anser att EU bör försäkra sig om att dess 
utrikespolitik bidrar till en hållbar och 
social utveckling i dessa länder samt att 
alla investeringar som görs och all 
verksamhet som bedrivs av europeiska 
företag följer europeiska värderingar och 
internationellt överenskomna normer.

Or. en

Ändringsförslag 54
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erinrar om att 
handelspolitiken är ett instrument som ska 
tjäna Europeiska unionens övergripande 
mål och om att EU:s handelspolitik enligt 
artikel 207 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska föras ”inom 
ramen för principerna och målen för 
unionens yttre åtgärder”. I enlighet med 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen ska den särskilt bidra till ”hållbar 
utveckling av vår jord, solidaritet och 

5. Europaparlamentet erinrar om att 
syftena med handelspolitiken oinskränkt 
bör samordnas med Europeiska unionens 
övergripande mål och om att 
EU:s handelspolitik enligt artikel 207 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska föras ”inom ramen för 
principerna och målen för unionens yttre 
åtgärder”. I enlighet med artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen ska den 
bland annat bidra till ”hållbar utveckling 



AM\833858SV.doc 29/58 PE450.649v01-00

SV

ömsesidig respekt mellan folken, fri och 
rättvis handel, utrotning av fattigdomen 
och skydd för de mänskliga rätigheterna, 
särskilt barnets rättigheter, samt till strikt 
efterlevnad och utveckling av internationell 
rätt, inklusive respekt för principerna i 
Förenta nationernas stadga”.

av vår jord, solidaritet och ömsesidig 
respekt mellan folken, fri och rättvis 
handel, utrotning av fattigdomen och skydd 
för de mänskliga rätigheterna, särskilt 
barnets rättigheter, samt till strikt 
efterlevnad och utveckling av internationell 
rätt, inklusive respekt för principerna i 
Förenta nationernas stadga”.

Or. en

Ändringsförslag 55
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att 
kommissionen bör undersöka om det går 
att få fram en harmoniserad definition av 
förbindelserna mellan å ena sidan ett 
företag som betecknats som 
”moderföretag” och å andra sidan alla 
företag som befinner sig i något slags 
beroendeställning till detta, antingen det 
rör sig om dotterföretag, leverantörer eller 
underleverantörer, för att det sedan ska 
gå lättare för var och en att ta sitt 
juridiska ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Joe Higgins

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att det inte 
räcker med företagens sociala ansvar för 
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att man ska kunna skydda arbetstagarnas 
rättigheter, lokal- och 
ursprungsbefolkningars rättigheter och 
miljön och efterlyser en rigorös 
lagstiftning och välfungerande 
fackföreningar såsom ett medel att slå 
vakt om arbetstagarnas rättigheter samt 
skyddet av miljön, snarare än tillit till 
utfästelser från företagshåll utan 
bindande verkan. 

Or. en

Ändringsförslag 57
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Med hänsyn till den viktiga roll som de 
stora företagen, deras dotterbolag och 
försörjningskedja spelar i den 
internationella handeln anser 
Europaparlamentet att företagens sociala 
ansvar och miljöansvar bör bli en 
dimension i Europeiska unionens 
handelsavtal.

6. Med hänsyn till den viktiga roll som de 
stora företagen, deras dotterbolag och 
försörjningskedja spelar i den 
internationella handeln anser 
Europaparlamentet att företagens sociala 
ansvar kan ge Europeiska unionens 
handelsavtal ett mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 58
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att de sociala 
bestämmelserna i handelsavtalen kan 
förstärkas av principerna om företagens 
sociala ansvar i sitt beteende, medan 

7. Europaparlamentet anser att de sociala 
bestämmelserna i handelsavtalen bör 
kompletteras av principerna om företagens 
sociala ansvar i sitt beteende, medan 
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företagens sociala ansvar i sin tur backas 
upp av handelsavtalen, särskilt genom den 
övervakning av avtalsprinciperna som 
införs genom dessa avtal.

företagens sociala ansvar i sin tur backas 
upp av handelsavtalen, särskilt genom den 
övervakning av avtalsprinciperna som 
införs genom dessa avtal.

Or. en

Ändringsförslag 59
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet begär att de 
principer och skyldigheter som 
sammanhänger med företagens sociala 
ansvar ska beaktas och tas med i 
kommissionens kommande meddelande 
om Europas nya handelspolitik inom 
ramen för Europa 2020-strategin samt i 
det meddelande om företagens sociala 
ansvar som kommissionen har under 
arbete för 2011 och då kommissionens 
handelspolitik genomförs. 

Or. fr

Ändringsförslag 60
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser att 
principerna om företagens sociala ansvar 
integreras i förordningen om GSP och 
GSP+ vid den kommande översynen. 
Parlamentet önskar att kommissionen ser 
till att transnationella företag, oavsett om 
de har sitt säte i Europeiska unionen, vars 

8. Europaparlamentet efterlyser att 
principerna om företagens sociala ansvar 
integreras i förordningen om GSP vid den 
kommande översynen. Parlamentet önskar 
att kommissionen ser till att företag ska 
åläggas att nationellt och internationellt 
respektera sina rättsliga skyldigheter när 
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dotterbolag eller försörjningskedja finns i 
länder som deltar i det allmänna 
preferenssystemet, och i synnerhet GSP+,
ska åläggas att nationellt och internationellt 
respektera sina rättsliga skyldigheter när 
det gäller de mänskliga rättigheterna, 
sociala rättigheter och miljöbestämmelser. 
Parlamentet önskar att Europeiska unionen 
och signatär- och mottagarstaterna inom 
det allmänna preferenssystemet ska vara 
skyldiga att vaka över att företagen 
respekterar dessa skyldigheter. 
Parlamentet kräver att det ska vara en 
begränsande dimension för företagens 
sociala ansvar.

det gäller de mänskliga rättigheterna, 
sociala rättigheter och miljöbestämmelser.
Parlamentet önskar att Europeiska unionen 
och signatär- och mottagarstaterna inom 
det allmänna preferenssystemet ska vara 
skyldiga att vaka över att företagen 
respekterar dessa skyldigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 61
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att erinra sig att företagens 
sociala ansvar ursprungligen var något 
som ansvarsmedvetna företag frivilligt tog 
på sig för att deras verksamhet skulle bli 
till nytta för medlemsstaterna och de 
stater där de verkar samt att erkänna att 
det bästa sättet att få produktiva resultat 
inom detta område är att behålla 
principen om frivillighet och låta 
organisationerna själva välja hur de ska 
agera.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att man i ett 
förnyat GSP+-system även bör förbjuda 
”värdlandsavtal”, dvs. avtal som ingås i 
det fördolda mellan vissa multinationella 
företag och värdländerna (stater som 
omfattas av GSP+), för att undvika 
lagkraven i dessa länder, vilket uppenbart 
strider mot principen om företagens 
sociala ansvar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 63
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet konstaterar att 
rättsliga krav tillsammans med regler och 
byråkratiska förfaranden kan bli särskilt 
förödande för de små och medelstora 
företagen då de med begränsade resurser 
strävar efter tillväxt och/eller inbrytningar 
på nya marknader och uppmanar därför 
kommissionen att se till att detta 
betänkande inte ökar den administrativa 
bördan, framför allt inte för de små och 
medelstora företagen, eller blir till skada 
för deras företagarinitiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet ber Europeiska 
kommissionen att utarbeta en ny modell 
för konsekvensanalyser för att försäkra sig 
om att de stater som ingår avtal med 
Europeiska unionen från och med 
undertecknandet av handelsavtalet 
verkligen respekterar sina skyldigheter 
när det gäller mänskliga rättigheter, 
grundläggande sociala rättigheter och 
miljöskydd. Analyser bör även göras av 
handelsavtalens konsekvenser på det 
sociala och miljörelaterade planet i 
partnerländerna och i de sårbara 
sektorerna av dessa länder. Dessa 
konsekvensanalyser bör genomföras innan 
ett avtal undertecknas och genomförs.

10. Europaparlamentet ber Europeiska 
kommissionen att vid behov förbättra sin 
modell för konsekvensanalyser för att den 
ska ge en verklighetstrogen bild av vilka 
konsekvenser för ekonomi, samhälle och 
miljö som handelsförhandlingarna för 
med sig. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att med hjälp av i 
efterhand gjorda konsekvensanalyser följa 
upp handelsavtalen med 
EU:s partnerländer, varvid hänsyn bör tas 
till särskilt sårbara sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 65
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet ber 
Europeiska kommissionen att utarbeta en 
ny modell för konsekvensanalyser för att 
försäkra sig om att de stater som ingår 
avtal med Europeiska unionen från och 
med undertecknandet av handelsavtalet 
verkligen respekterar sina skyldigheter när 
det gäller mänskliga rättigheter, 
grundläggande sociala rättigheter och 
miljöskydd. Analyser bör även göras av 
handelsavtalens konsekvenser på det 

10. Europaparlamentet ber 
Europeiska kommissionen att utarbeta en 
ny modell för konsekvensanalyser för att 
försäkra sig om att de stater som ingår 
avtal med Europeiska unionen från och 
med undertecknandet av handelsavtalet 
verkligen respekterar sina skyldigheter när 
det gäller mänskliga rättigheter, 
grundläggande sociala rättigheter och 
miljöskydd. Analyser bör även göras av 
handelsavtalens konsekvenser på det 
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sociala och miljörelaterade planet i 
partnerländerna och i de sårbara sektorerna 
av dessa länder. Dessa konsekvensanalyser 
bör genomföras innan ett avtal 
undertecknas och genomförs.

sociala och miljörelaterade planet i 
partnerländerna och i de sårbara sektorerna 
av dessa länder. Dessa konsekvensanalyser 
bör genomföras innan ett avtal 
undertecknas och efter det att det
genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 66
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet ber 
Europeiska kommissionen att utarbeta en 
ny modell för konsekvensanalyser för att 
försäkra sig om att de stater som ingår 
avtal med Europeiska unionen från och 
med undertecknandet av handelsavtalet 
verkligen respekterar sina skyldigheter när 
det gäller mänskliga rättigheter, 
grundläggande sociala rättigheter och 
miljöskydd. Analyser bör även göras av 
handelsavtalens konsekvenser på det 
sociala och miljörelaterade planet i 
partnerländerna och i de sårbara sektorerna 
av dessa länder. Dessa konsekvensanalyser 
bör genomföras innan ett avtal 
undertecknas och genomförs.

10. Europaparlamentet ber 
Europeiska kommissionen att utarbeta en 
ny modell för konsekvensanalyser för att 
försäkra sig om att de stater som ingår 
avtal med Europeiska unionen från och 
med undertecknandet av handelsavtalet 
verkligen respekterar sina skyldigheter när 
det gäller mänskliga rättigheter, 
grundläggande sociala rättigheter och 
miljöskydd, bland dem också målen om 
att dämpa verkningarna av 
klimatförändringen. Analyser bör även 
göras av handelsavtalens konsekvenser på 
det sociala och miljörelaterade planet i 
partnerländerna och i de sårbara sektorerna 
av dessa länder. Dessa konsekvensanalyser 
bör genomföras innan ett avtal 
undertecknas och genomförs. 

Or. en
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Ändringsförslag 67
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet understryker att 
parlamentet, efter det att 
Lissabonfördraget trätt i kraft, har rätt att 
fullständigt underrättas om vad man gör 
för att det som framkommit vid 
hållbarhetskonsekvensbedömningarna av 
avtalen ska tas med i förhandlingarna 
innan dessa avslutas samt om vilka 
kapitel i avtalen som ändrats för att man 
ska kunna undvika negativa konsekvenser 
som identifierats i 
hållbarhetskonsekvensbedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 68
Marielle De Sarnez

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet begär att 
kommissionen i enlighet med 
Small Business Act ska göra 
konsekvensbedömningar av 
handelsavtalens inverkan på de 
europeiska små och medelstora företagen 
(test för små och medelstora företag), 
framför allt vad gäller deras sociala 
ansvar.

Or. fr



AM\833858SV.doc 37/58 PE450.649v01-00

SV

Ändringsförslag 69
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet konstaterar att vi 
kan få en sämre fungerande folkvald 
demokrati om övernationella organ inför 
rättsliga krav och uppmanar 
kommissionen att se till att villkoren i alla 
internationella avtal som kommissionen 
söker genomföra inte begränsar den 
demokratiska självbestämmanderätten för 
någon eller några av avtalsparterna.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet föreslår i ett vidare 
perspektiv att alla handelsavtal som EU 
förhandlar fram, inbegripet avtal om 
investeringar och om offentlig 
upphandling, i fortsättningen ska innehålla 
ett kapitel om hållbar utveckling med 
bestämmelser om företagens sociala 
ansvar.

11. Europaparlamentet föreslår i ett vidare 
perspektiv att handelsavtal som EU 
förhandlar fram, när så är lämpligt i 
fortsättningen ska innehålla ett kapitel om 
hållbar utveckling som ska bygga på de 
principer om företagens sociala ansvar 
som definierats i den uppdaterade 
versionen 2010 av OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet föreslår att dessa 
bestämmelser om företagens sociala 
ansvar innefattar följande:

utgår

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja företagens sociala ansvar inom 
ramen för avtalet och inom deras handel 
med varandra.
b. Incitament för att främja att företagen 
gör åtaganden om socialt ansvar som 
förhandlas fram med samtliga viktiga 
intressenter, inbegripet fackföreningar, 
konsumentorganisationer och berörda 
lokalsamhällen.
c. Öppnandet av kontaktpunkter av det 
slag som införts inom ramen för OECD 
för att i samarbete med det civila 
samhället främja information om 
företagens sociala ansvar, insyn och 
mottagande av eventuella klagomål och 
vittnesmål om fall av bristande respekt för 
principen om företagens sociala ansvar.
d. Skyldighet för företag och 
företagsgrupper att lämna insyn och 
rapportera, dvs. att de varje år 
offentliggör sin balansräkning om socialt 
ansvarstagande.
e. Krav på vederbörlig aktsamhet för 
företag och företagsgrupper, vilket 
innebär en skyldighet att vidta 
förebyggande åtgärder för att fastställa 
och avvärja alla kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, brott mot 
miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor, dvs. i deras 
inflytandesfär.
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f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 
som genomförts inom ILO-programmen1. 
Vid allvarliga överträdelser bör parterna 
kunna inleda rättsliga förfaranden och 
kräva proportionerliga 
handelssanktioner.
g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda 
parterna bör åta sig att främja 
gränsöverskridande rättsligt samarbete, 
underlätta tillgång till rättslig prövning 
för offren för företags agerande, eller de 
bolag som finns inom företagens 
inflytandesfär, och att stödja utvecklandet 
av förfaranden och behöriga rättsliga 
institutioner för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 72
Marielle De Sarnez

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet föreslår att dessa 
bestämmelser om företagens sociala ansvar 
innefattar följande:

12. Europaparlamentet föreslår att dessa 
bestämmelser om företagens sociala ansvar 
innefattar följande:

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja företagens sociala ansvar inom 
ramen för avtalet och inom deras handel 

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja företagens sociala ansvar inom 
ramen för avtalet och inom deras handel 

                                               
1 Exempelvis programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org).
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med varandra. med varandra.
b. Incitament för att främja att företagen 
gör åtaganden om socialt ansvar som 
förhandlas fram med samtliga viktiga 
intressenter, inbegripet fackföreningar, 
konsumentorganisationer och berörda 
lokalsamhällen.

b. Incitament för att främja att företagen 
gör åtaganden om socialt ansvar som 
förhandlas fram med samtliga viktiga 
intressenter, inbegripet fackföreningar, 
konsumentorganisationer och berörda 
lokalsamhällen.

c. Öppnandet av kontaktpunkter av det slag 
som införts inom ramen för OECD för att i 
samarbete med det civila samhället främja 
information om företagens sociala ansvar, 
insyn och mottagande av eventuella 
klagomål och vittnesmål om fall av 
bristande respekt för principen om 
företagens sociala ansvar.

c. Öppnandet av kontaktpunkter av det slag 
som införts inom ramen för OECD för att i 
samarbete med det civila samhället främja 
information om företagens sociala ansvar, 
insyn och mottagande av eventuella 
klagomål och vittnesmål om fall av 
bristande respekt för principen om 
företagens sociala ansvar.

d. Skyldighet för företag och 
företagsgrupper att lämna insyn och 
rapportera, dvs. att de varje år offentliggör 
sin balansräkning om socialt 
ansvarstagande.

d. Skyldighet för de företag och 
företagsgrupper som står utanför 
tillämpningsområdet för 
rekommendation 2003/361 av den 
6 maj 2003 att lämna insyn och rapportera, 
dvs. att de varje år offentliggör sin 
balansräkning om socialt ansvarstagande, 
med hänsyn tagen till principen ”tänk 
småskaligt först”, för att inte denna 
bestämmelse ska innebära nya 
administrativa bördor för små och 
medelstora företag i den bemärkelse som 
avses i rekommendation 2003/361 av den 
6 maj 2003. 

e. Krav på vederbörlig aktsamhet för 
företag och företagsgrupper, vilket innebär 
en skyldighet att vidta förebyggande 
åtgärder för att fastställa och avvärja alla 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
brott mot miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor, dvs. i deras 
inflytandesfär.

e. Krav på vederbörlig aktsamhet för 
företag och företagsgrupper, vilket innebär 
en skyldighet att vidta förebyggande 
åtgärder för att fastställa och avvärja alla 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
brott mot miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor, dvs. i deras 
inflytandesfär.

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 
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som genomförts inom ILO-programmen*. 
Vid allvarliga överträdelser bör parterna 
kunna inleda rättsliga förfaranden och 
kräva proportionerliga handelssanktioner.

som genomförts inom ILO-programmen1.  
Vid allvarliga överträdelser bör parterna 
kunna inleda rättsliga förfaranden och 
kräva proportionerliga handelssanktioner.

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda parterna 
bör åta sig att främja gränsöverskridande 
rättsligt samarbete, underlätta tillgång till 
rättslig prövning för offren för företags 
agerande, eller de bolag som finns inom 
företagens inflytandesfär, och att stödja 
utvecklandet av förfaranden och behöriga 
rättsliga institutioner för detta ändamål.

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda parterna 
bör åta sig att främja gränsöverskridande 
rättsligt samarbete, underlätta tillgång till 
rättslig prövning för offren för företags 
agerande, eller de bolag som finns inom 
företagens inflytandesfär, och att stödja 
utvecklandet av förfaranden och behöriga 
rättsliga institutioner för detta ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12 – led a

Förslag till resolution Ändringsförslag

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja företagens sociala ansvar inom 
ramen för avtalet och inom deras handel 
med varandra.

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja internationellt överenskomna 
instrument för företagens sociala ansvar 
inom ramen för avtalet och inom deras 
handel med varandra.

Or. en

                                               
1 Exempelvis programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org).



PE450.649v01-00 42/58 AM\833858SV.doc

SV

Ändringsförslag 74
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 12 – led a

Förslag till resolution Ändringsförslag

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja företagens sociala ansvar inom 
ramen för avtalet och inom deras handel 
med varandra.

a. Ett ömsesidigt åtagande av båda parter 
att främja och övervaka företagens sociala 
ansvar inom ramen för avtalet och inom 
deras handel med varandra.

Or. de

Ändringsförslag 75
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 12 – led b

Förslag till resolution Ändringsförslag

b. Incitament för att främja att företagen 
gör åtaganden om socialt ansvar som 
förhandlas fram med samtliga viktiga 
intressenter, inbegripet fackföreningar, 
konsumentorganisationer och berörda 
lokalsamhällen.

b. Incitament för att främja att företagen 
gör åtaganden om socialt ansvar som 
förhandlas fram med samtliga viktiga 
intressenter, inbegripet fackföreningar, 
konsumentorganisationer och berörda 
lokalsamhällen och organisationer inom 
det civila samhället.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Catherine Bearder

Förslag till resolution
Punkt 12 – led c

Förslag till resolution Ändringsförslag

c. Öppnandet av kontaktpunkter av det slag 
som införts inom ramen för OECD för att i 
samarbete med det civila samhället främja 
information om företagens sociala ansvar, 

c. Öppnandet av kontaktpunkter av det slag 
som införts inom ramen för OECD för att i 
samarbete med det civila samhället främja 
information om företagens sociala ansvar 
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insyn och mottagande av eventuella 
klagomål och vittnesmål om fall av 
bristande respekt för principen om 
företagens sociala ansvar.

samt insyn. Kontaktpunkterna skulle ta 
emot eventuella klagomål och vittnesmål 
om fall av bristande respekt för principen 
om företagens sociala ansvar, för att 
skydda både konsumenterna och andra 
företag inom försörjningskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 77
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12 – led c

Förslag till resolution Ändringsförslag

c. Öppnandet av kontaktpunkter av det slag 
som införts inom ramen för OECD för att i 
samarbete med det civila samhället främja 
information om företagens sociala ansvar, 
insyn och mottagande av eventuella 
klagomål och vittnesmål om fall av 
bristande respekt för principen om 
företagens sociala ansvar.

c. Öppnandet av kontaktpunkter av det slag 
som införts inom ramen för OECD för att i 
samarbete med det civila samhället främja 
information om företagens sociala ansvar, 
insyn och mottagande av eventuella 
klagomål om fall av bristande respekt för 
principen om företagens sociala ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 78
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12 – led d

Förslag till resolution Ändringsförslag

d. Skyldighet för företag och 
företagsgrupper att lämna insyn och 
rapportera, dvs. att de varje år 
offentliggör sin balansräkning om socialt 
ansvarstagande.

d. Incitament till att praxis inom området 
företagens sociala ansvar ska medge insyn 
och bli synlig och trovärdig genom att 
man målinriktat går ut med information 
om företagens sociala ansvar till alla 
berörda parter, bland dem också 
konsumenterna, investerarna och den 
stora allmänheten, framför allt genom 
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regelbundna rapporter om vilka 
åtaganden företagen ingått för att 
komplettera de nationella och 
internationella kraven.

Or. en

Ändringsförslag 79
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 12 – led d

Förslag till resolution Ändringsförslag

d. Skyldighet för företag och
företagsgrupper att lämna insyn och 
rapportera, dvs. att de varje år offentliggör 
sin balansräkning om socialt 
ansvarstagande.

d. Skyldighet för företag, företagsgrupper 
och företag inom ”moderföretagens” 
inflytandesfär att lämna insyn och 
rapportera, dvs. att de varje år, utgående 
från helhetsbetonade, gemensamma och 
på förhand definierade 
prestandaindikatorer, offentliggör sin 
balansräkning om socialt ansvarstagande,
varvid uppgifterna bör kunna kontrolleras 
i efterhand av ett oberoende organ.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 12 – led d

Förslag till resolution Ändringsförslag

d. Skyldighet för företag och 
företagsgrupper att lämna insyn och 
rapportera, dvs. att de varje år offentliggör 
sin balansräkning om socialt 
ansvarstagande.

d. Skyldighet för större företag och 
företagsgrupper att lämna insyn och 
rapportera.

Or. de
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Ändringsförslag 81
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12 – led e

Förslag till resolution Ändringsförslag

e. Krav på vederbörlig aktsamhet för 
företag och företagsgrupper, vilket innebär 
en skyldighet att vidta förebyggande 
åtgärder för att fastställa och avvärja alla 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
brott mot miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor, dvs. i deras 
inflytandesfär.

e. Krav på vederbörlig aktsamhet för 
företag, vilket innebär en skyldighet att 
vidta förebyggande åtgärder för att 
fastställa och avvärja alla kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna, brott mot 
miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor. 

Or. en

Ändringsförslag 82
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 12 – led e

Förslag till resolution Ändringsförslag

e. Krav på vederbörlig aktsamhet för 
företag och företagsgrupper, vilket innebär 
en skyldighet att vidta förebyggande 
åtgärder för att fastställa och avvärja alla 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
brott mot miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor, dvs. i deras 
inflytandesfär.

e. Krav på vederbörlig aktsamhet för större
företag och företagsgrupper, vilket innebär 
en skyldighet att vidta förebyggande 
åtgärder för att fastställa och avvärja alla 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
brott mot miljölagstiftning, korruption och 
skatteflykt, inbegripet i deras dotterbolag 
och försörjningskedjor, dvs. i deras 
inflytandesfär.

Or. de
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Ändringsförslag 83
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12 – led f

Förslag till resolution Ändringsförslag

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 
som genomförts inom ILO-programmen1. 
Vid allvarliga överträdelser bör parterna 
kunna inleda rättsliga förfaranden och 
kräva proportionerliga handelssanktioner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 84
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 12 – led f

Förslag till resolution Ändringsförslag

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 
som genomförts inom ILO-programmen*. 
Vid allvarliga överträdelser bör parterna 
kunna inleda rättsliga förfaranden och 
kräva proportionerliga handelssanktioner.

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 
som genomförts inom ILO-programmen2

och i samarbete med företrädare för det 
civila samhället. Vid allvarliga 
överträdelser bör parterna kunna inleda 
rättsliga förfaranden och kräva 
proportionerliga handelssanktioner.

                                               
1 Exempelvis programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org).
2 Exempelvis programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org).
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Or. fr

Ändringsförslag 85
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 12 – led f

Förslag till resolution Ändringsförslag

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna bör kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter men även av oberoende 
experter enligt den modell för utredningar 
som genomförts inom ILO-programmen*. 
Vid allvarliga överträdelser bör parterna 
kunna inleda rättsliga förfaranden och 
kräva proportionerliga handelssanktioner.

f. Ett system för utredning i händelse av 
bevisade brott mot åtaganden om 
företagens sociala ansvar inom ramen för 
handelsavtal. Utredningarna skulle kunna 
utföras av de båda parternas behöriga 
myndigheter enligt den modell för 
utredningar som genomförts inom 
ILO-programmen1. Vid allvarliga 
överträdelser bör parterna kunna inleda 
rättsliga förfaranden och vidta lämpliga 
åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 86
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12 – led g

Förslag till resolution Ändringsförslag

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda 
parterna bör åta sig att främja 
gränsöverskridande rättsligt samarbete, 
underlätta tillgång till rättslig prövning 
för offren för företags agerande, eller de 
bolag som finns inom företagens 

utgår

                                               
1 Exempelvis programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org).
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inflytandesfär, och att stödja utvecklandet 
av förfaranden och behöriga rättsliga 
institutioner för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 87
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Punkt 12 – led g

Förslag till resolution Ändringsförslag

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda 
parterna bör åta sig att främja 
gränsöverskridande rättsligt samarbete, 
underlätta tillgång till rättslig prövning 
för offren för företags agerande, eller de 
bolag som finns inom företagens 
inflytandesfär, och att stödja utvecklandet 
av förfaranden och behöriga rättsliga
institutioner för detta ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 88
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 12 – led g

Förslag till resolution Ändringsförslag

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
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företagens sociala ansvar. De båda parterna 
bör åta sig att främja gränsöverskridande 
rättsligt samarbete, underlätta tillgång till 
rättslig prövning för offren för företags 
agerande, eller de bolag som finns inom 
företagens inflytandesfär, och att stödja 
utvecklandet av förfaranden och behöriga 
rättsliga institutioner för detta ändamål.

företagens sociala ansvar. De båda parterna 
bör åta sig att främja gränsöverskridande 
rättsligt samarbete, underlätta tillgång till 
rättslig prövning för offren för företags 
agerande, eller de bolag som finns inom 
företagens inflytandesfär, och att stödja 
utvecklandet av förfaranden och behöriga 
rättsliga institutioner för detta ändamål 
samt bestraffa överträdelser som begåtts 
av företag.

Or. de

Ändringsförslag 89
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 12 – led g

Förslag till resolution Ändringsförslag

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda parterna 
bör åta sig att främja gränsöverskridande 
rättsligt samarbete, underlätta tillgång till 
rättslig prövning för offren för företags 
agerande, eller de bolag som finns inom 
företagens inflytandesfär, och att stödja 
utvecklandet av förfaranden och behöriga 
rättsliga institutioner för detta ändamål.

g. Ett förfarande för rättsligt samarbete 
mellan EU och partnerländerna för att 
säkerställa att företagen verkligen 
respekterar lagstiftningen och de 
internationella konventionerna om 
företagens sociala ansvar. De båda parterna 
bör åta sig att främja gränsöverskridande 
rättsligt samarbete, underlätta tillgång till 
rättslig prövning för offren för företags 
agerande längs försörjningskedjan, eller 
de bolag som finns inom företagens 
inflytandesfär, och att stödja utvecklandet 
av förfaranden och behöriga rättsliga 
institutioner för detta ändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 12 – led ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ga. Skyldighet för de personer eller 
organisationer vilkas tjänster tas i 
anspråk för tvistens lösande, i händelse av 
att skiljedomsförfarande eller annat 
alternativt tvistlösningsförfarande anlitas, 
att i sitt beslutsfattande ta med 
bestämmelserna i internationella 
konventioner om miljöskydd och skydd av 
de grundläggande rättigheterna. Om inte 
de tvistande parterna inför skiljemännen 
lägger fram relevant upplysningsmaterial 
ska dessa vara skyldiga att höra parterna i 
sak, särskilt i form av bidrag från 
oberoende sakkunniga, samt vid sitt 
beslutsfattande beakta dessa inlägg i 
sakfrågan och, om de lämnas utan 
beaktande, uttryckligen ange skälen 
därtill.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Catherine Bearder

Förslag till resolution
Punkt 12 – led ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ga. Skyldighet för företag att bedriva fritt, 
öppet och välinformerat samråd på 
förhand med lokala och oberoende 
berörda parter innan projekt som 
påverkar lokalsamhället sätts i gång.

Or. en
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Ändringsförslag 92
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till resolution
Punkt 12 – led ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ga. Särskild inriktning på barnarbetets 
konsekvenser samt praxis med 
barnarbete.

Or. en

Ändringsförslag 93
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att en 
klausul om företagens sociala ansvar kan 
åtföljas av andra bestämmelser. 
Parlamentet anser att:
a. fall där det bevisligen brutits mot 
åtagandena om företagens sociala ansvar 
bör kunna utredas av de behöriga 
myndigheterna och om överträdelserna är 
allvarliga bör namnen på de skyldiga 
kunna offentliggöras,
b. de båda parterna bör åta sig att främja 
gränsöverskridande rättsligt samarbete, 
underlätta tillgång till rättslig prövning 
för offren för företags agerande och i 
detta syfte stödja utvecklandet av lämpliga 
rättsliga förfaranden och utomrättsliga 
överklagandemekanismer.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet konstaterar att 
det i Ruggie-rapporten från FN, vilken 
fått stöd av EU:s svenska och spanska 
ordförandeskap, utpekats tre 
huvudsakliga områden för företagens 
sociala ansvar, nämligen ”skydd, 
förebyggande och rättsmedel”. De 
nuvarande reglerna för företagens sociala 
ansvar tar visserligen upp frågan om 
skydd och förebyggande, men 
kommissionen ombeds att ta upp frågan
om rättsmedel i handelsavtalen mera 
handfast och med öppnare redovisning, 
varvid den också bör omfatta offrens rätt 
till ersättning. 

Or. en

Ändringsförslag 95
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att gå igenom de 
nuvarande handelsavtalen och se till att 
klausuler om att normerna inte ska 
sänkas tas med i avtalens alla kapitel om 
investeringar i samband med översynen 
av dem.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 12c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12c. Europaparlamentet föreslår som ett 
led i EU:s bilaterala avtal att det inom 
programmet om ”stärkande av 
rättsväsendet” föreskrivs om utbildning av 
domare och domstolar som arbetar med 
handelslagstiftning i frågor om de 
mänskliga rättigheterna och 
efterlevnaden av internationella 
konventioner om arbetstagares rättigheter 
och om miljön.

Or. en

Ändringsförslag 97
Keith Taylor

Förslag till resolution
Punkt 12d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12d. Europaparlamentet ber 
kommissionen att låta frågan om 
företagens sociala ansvar ingå i alla de 
dialoger om de mänskliga rättigheterna 
som hittills inrättas, tillsammans med 
frågan om hur företag med säte i EU 
jämte deras dotterbolag agerar i de 
berörda länderna. Parlamentet begär att 
kommissionen i god tid tillgängliggör 
dagordningarna, namnen på deltagarna 
och protokollen från alla dessa dialoger.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Jan Zahradil

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet föreslår att en 
parlamentarikerkommitté inrättas för 
uppföljning av varje frihandelsavtal, 
enligt den modell som används för avtalen 
om ekonomiskt partnerskap, som centrum 
för information och dialog mellan 
ledamöterna i Europaparlamentet och 
parlamentarikerna i partnerländerna. 
Uppföljningskommittén för 
frihandelsavtalet skulle särskilt kunna 
övervaka genomförandet av kapitlet om 
hållbar utveckling och bestämmelserna 
om företagens sociala ansvar, utarbeta 
rekommendationer till den gemensamma 
kommittén för frihandelsavtalet, särskilt i 
fråga om konsekvensanalyser och när det 
gäller respekten för de mänskliga 
rättigheterna, sociala rättigheter och 
miljökonventionerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Małgorzata Handzlik

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet föreslår att en 
parlamentarikerkommitté inrättas för 
uppföljning av varje frihandelsavtal, enligt 
den modell som används för avtalen om 
ekonomiskt partnerskap, som centrum för 
information och dialog mellan ledamöterna 
i Europaparlamentet och parlamentarikerna 
i partnerländerna. Uppföljningskommittén

13. Europaparlamentet föreslår att det 
inrättas ett underutskott för uppföljning av 
frihandelsavtal, som centrum för 
information och dialog mellan ledamöterna 
av Europaparlamentet och 
parlamentarikerna i partnerländerna.
Underutskottet för uppföljning av 
frihandelsavtal skulle också kunna 
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för frihandelsavtalet skulle särskilt kunna 
övervaka genomförandet av kapitlet om 
hållbar utveckling och bestämmelserna om 
företagens sociala ansvar, utarbeta 
rekommendationer till den gemensamma 
kommittén för frihandelsavtalet, särskilt i 
fråga om konsekvensanalyser och när det 
gäller respekten för de mänskliga 
rättigheterna, sociala rättigheter och 
miljökonventionerna.

granska genomförandet av kapitlet om 
hållbar utveckling och bestämmelserna om 
företagens sociala ansvar, utarbeta 
rekommendationer till den gemensamma 
kommittén för frihandelsavtalet, särskilt i 
fråga om konsekvensanalyser och när det 
gäller bevisade brott mot de mänskliga 
rättigheterna, sociala rättigheter och 
miljökonventionerna.

Or. en

Ändringsförslag 100
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet påpekar att om 
införandet av rättsliga krav på företagens 
sociala ansvar i EU:s frihandelsavtal 
leder till att industrier och 
näringsverksamhet utlokaliseras från 
medlemsstaterna eller medlemsstaternas 
handelspartner med strikta normer till 
länder där man är mera släpphänt, då blir 
detta till skada för sysselsättningen, 
skatteutfallet, klimatfrågorna och 
välfärden och parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att se till att det inte 
skapas några incitament som motverkar 
sina syften och leder till oavsedda 
konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 101
Catherine Bearder

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet föreslår att det 
inrättas ett forum för regelbundna 
jämförelser för de länder som 
undertecknat FN:s Global Compact, där 
de kan lägga fram sina program för 
företagens sociala ansvar till allmänt 
påseende och där konsumenterna ges 
möjlighet att göra jämförelser, samt att 
det skapas en kultur med strikta normer 
och sakkunniggranskning. Insyn av detta 
slag skulle uppmuntra företagen att 
frivilligt skärpa normerna för företagens 
sociala ansvar, om de inte vill ta 
konsekvenserna av en ingående 
granskning från mediernas och 
allmänhetens sida.

Or. en

Ändringsförslag 102
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet föreslår att man 
undersöker möjligheten att i de 
skyddsklausuler som finns i handelsavtal 
omgående införa, inte bara brott mot 
principerna om företagens sociala ansvar 
utan också överträdelser som har 
konkurrensrelaterade eller andra orsaker 
förknippade med ett handelsavtal och 
möjliggöra åtgärder. 

Or. de
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Ändringsförslag 103
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar att 
kommissionen inför samma forum ska 
begära att det utarbetas en internationell 
konvention där ”värdländernas”1 och 
”ursprungsländernas”2, ansvar fastställs, 
som ett led i kampen mot de 
multinationella företagens brott mot de 
mänskliga rättigheterna samt i arbetet för 
att förverkliga principen om 
extraterritorialitet.

Or. fr

Ändringsförslag 104
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet stöder att en 
kommitté för anständigt arbete inrättas 
inom WTO, enligt samma modell som 
kommittén för handel och utveckling, där 
framför allt frågor om sociala normer och 
företagens sociala ansvar kan diskuteras i 
samband med internationell handel. 
Parlamentet föreslår på nytt att förfarandet 
för tvistlösning anpassas så att i fall som 
gäller internationella konventioner på 
miljöområdet eller det sociala området de 
särskilda grupperna (panelerna) eller 
överprövningsorganen inhämtar yttranden 

16. Europaparlamentet stöder att en 
kommitté för anständigt arbete inrättas 
inom WTO, enligt samma modell som 
kommittén för handel och utveckling, där 
framför allt frågor om sociala normer, 
särskilt i den mån de handlar om 
barnarbete, och företagens sociala ansvar 
kan diskuteras i samband med 
internationell handel. Parlamentet föreslår 
på nytt att förfarandet för tvistlösning 
anpassas så att i fall som gäller 
internationella konventioner på 
miljöområdet eller det sociala området de 

                                               
1 Stater där alla de företag har sitt säte som står i en beroendeställning till moderföretagen.
2 Stater där moderföretagen befinner sig.
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från de behöriga internationella organen
och att yttrandena offentliggörs.

särskilda grupperna (panelerna) eller 
överprövningsorganen inhämtar yttranden 
från de behöriga internationella organen 
och att yttrandena offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 105
Harlem Désir

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet stöder att en 
kommitté för anständigt arbete inrättas 
inom WTO, enligt samma modell som 
kommittén för handel och utveckling, där 
framför allt frågor om sociala normer och 
företagens sociala ansvar kan diskuteras i 
samband med internationell handel. 
Parlamentet föreslår på nytt att förfarandet 
för tvistlösning anpassas så att i fall som 
gäller internationella konventioner på 
miljöområdet eller det sociala området de 
särskilda grupperna (panelerna) eller 
överprövningsorganen inhämtar yttranden 
från de behöriga internationella organen 
och att yttrandena offentliggörs.

16. Europaparlamentet stöder att en 
kommitté för anständigt arbete inrättas 
inom WTO, enligt samma modell som 
kommittén för handel och miljö, där 
framför allt frågor om sociala normer och 
företagens sociala ansvar kan diskuteras i 
samband med internationell handel. 
Parlamentet föreslår på nytt att förfarandet 
för tvistlösning anpassas så att i fall som 
gäller internationella konventioner på 
miljöområdet eller det sociala området de 
särskilda grupperna (panelerna) eller 
överprövningsorganen inhämtar yttranden 
från de behöriga internationella organen 
och att yttrandena offentliggörs.

Or. fr


