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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (2009/2201(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 12, 21, 28, 29, 30 och 31 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 2, 3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 och 218 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s trepartsförklaring 
om principer för multinationella företag och socialpolitik samt uppförandekoder som har 
antagits under överinsyn av internationella organisationer som FAO, WHO och 
Världsbanken samt insatser som har med företagens verksamhet i utvecklingsländerna att 
göra under beskydd av FN:s handels- och utvecklingskonferens,

– med beaktande av initiativet Global Compact, som lanserades av FN i september 2000, 
och rapporten från FN:s generalsekreterare ”Towards global partnerships – Enhanced 
cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private 
sector”, från den 10 augusti 2005 (05-45706 (E) 020905), tillkännagivandet den 
9 oktober 2006 från FN:s Global Compact och Global Reporting Initiative samt de 
principer om ansvarsfulla investeringar som FN presenterade i januari 2006 och som 
samordnas av UNEP:s Finance Initiative och FN:s Global Compact,

– med beaktande av FN-normerna om transnationella och andra företags ansvar i fråga om 
mänskliga rättigheter som antogs i december 2003,1

– med beaktande av Global Reporting Initiative (GRI) som lanserades 19972 och de 
uppdaterade riktlinjer för hållbarhetsrapportering för G3 som offentliggjordes den 
5 oktober 2006,

– med beaktande av resultatet av FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002 om hållbar 
utveckling, i synnerhet kravet på initiativ i fråga om företagens ansvarsskyldighet och 
rådets slutsatser av den 3 december 2002 om uppföljningen av toppmötet3,

– med beaktande av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter om transnationella företags och andra företags ansvar i fråga om de mänskliga 
rättigheterna av den 15 februari 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

– med beaktande av rapporten från generalsekreterarens särskilda representant med ansvar 
för frågor om de mänskliga rättigheterna och transnationella och andra företag, 
”Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, 

                                               
1 FN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 Internet: www.globalreporting.org
3 Internet: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement
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sociaux et culturels, y compris le droit au développement”, av den 7 april 2008
(A/HRC/8/5 2008), 

– med beaktande av referenssystemen och metoderna för certifiering och märkning av 
företagens beteende när det gäller hållbar utveckling, klimatförändringar och minskandet 
av fattigdom, exempelvis SA 8000-standarden om förbud mot barnarbete och Afnors och 
ISO:s normer om hållbar utveckling,

– med beaktande av Kimberleyprocessen om kontroll av handeln med rådiamanter,

– med beaktande av inrättandet i Danmark av ett statligt centrum för företagens sociala 
ansvar, som samordnar regeringens initiativ för företagens samhällsansvar och utarbetar 
praktiska hjälpmedel för företagen1,

– 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 de internationella miljökonventionerna, bland annat 
Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1987), Baselkonventionen om 
kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt 
avfall (1999), Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk 
mångfald (2000) och Kyotoprotokollet (1997), 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 14 mars 2003 om grönboken om
främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar,

– med beaktande av slutrapporten och rekommendationerna från det europeiska 
flerpartsforumet för socialt ansvar av den 29 juni 2004, inbegripet den sjunde 
rekommendationen om stöd till åtgärder för att fastställa en lämplig rättslig ram,

– med beaktande av Brysselkonventionen från 1968, som konsoliderats genom rådets 
förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område2,

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Främjande av en europeisk ram för 
företagens sociala ansvar” (KOM(2001)0366), som därefter följts upp i vitboken 
”Meddelande från kommissionen om företagens sociala ansvar – näringslivets bidrag till
en långsiktigt stabil utveckling” (KOM(2002)0347),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 30 maj 2001 om redovisning, 
värdering och lämnande av upplysningar när det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut 
och förvaltningsberättelser (delgiven med nr K(2001)1495)3,

                                               
1 Internet: http://www.csrgov.dk
2 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
3 EGT L 156, 13.6.2001, s. 33.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 maj 2004, ”Globaliseringens 
sociala dimension – EU:s politiska bidrag för att få fördelarna att gynna alla” 
(KOM(2004)0383),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 mars 2006 till 
Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
”Genomförande av partnerskapet för tillväxt och sysselsättning: göra Europa till ett 
kompetenscentrum för företagens sociala ansvar” (KOM(2006)0136),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 maj 2006, ”Anständigt arbete 
för alla – EU:s bidrag till agendan för anständigt arbete i världen” (KOM(2006)0249),

– med beaktande av det allmänna preferenssystemet, i kraft sedan den 1 januari 2006, som 
ger tullfrihet eller sänkta tullar för ett större antal produkter och som även omfattar ett nytt 
incitament för sårbara länder med särskilda behov i fråga om handel, finansiering och 
utveckling,

– med beaktande av punkt 6 i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Sydkorea, 
undertecknat i oktober 2009, enligt vilket ”parterna ska sträva efter att underlätta och 
främja en varuhandel som bidrar till hållbar utveckling, inbegripet inom ramen för system 
för rättvis och etisk handel och sådana som innebär socialt ansvar och 
redovisningsskyldighet för företagen”,

– med beaktande av artikel 270.3 i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Peru, 
undertecknat i mars 2010, enligt vilket parterna är överens om att främja god affärssed vad 
gäller företagens sociala ansvar och ”erkänner att flexibla och frivilliga metoder som 
bygger på incitament kan bidra till överensstämmelse mellan handelsförfarandena och 
målen för hållbar utveckling”,

– med beaktande av rådets resolution av den 3 december 2001 om uppföljning av grönboken 
om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar1,

– med beaktande av rådets resolution av den 10 januari 2003 om företagens sociala ansvar2,

– med beaktande av rådets resolution av den 6 februari 2003 om företagens sociala ansvar3,

– med beaktande av rådets beslut 2005/600/EG av den 12 juli 2005 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, där medlemsstaterna rekommenderas att 
uppmuntra företagen att utveckla sitt samhällsansvar4,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om barnarbete5,

                                               
1 EGT C 86, 10.4.2002, s. 3.
2 EUT C 39, 18.2.2003, s. 3 och 4.
3 EUT C 39, 18.2.2003, s. 3.
4 EUT L 205, 6.8.2005, s. 21–27.
5 Rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om barnarbete, 10937/1/10.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 
19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG om årsbokslut och 
sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt 
försäkringsföretag2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 1999 om EU-normer för europeiska 
företag som är verksamma i utvecklingsländer: mot en europeisk uppförandekod4, i vilken 
det rekommenderas att en uppförandekod av europeisk modell utarbetas, underbyggd av 
en europeisk övervakningsplattform,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2001 om öppenhet och demokrati i 
internationell handel5 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,

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2002 om kommissionens meddelande till 
rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén: ”Att främja 
grundläggande arbetsnormer och förbättra den sociala styrningen (social governance) i 
samband med globaliseringen”6,

– med beaktande av sin resolution av den 13 maj 2003 om företagens sociala ansvar: 
näringslivets bidrag till en långsiktigt stabil utveckling7,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2005 om exploateringen av barn i 
utvecklingsländer, med särskild inriktning på barnarbete8,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2005 om globaliseringens sociala 
dimension9, 

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om rättvis handel och utveckling10,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2007 om företagens sociala ansvar: ett 
nytt partnerskap1,

                                               
1 EGT L 114, 24.4.2001, s. 1; aktuell version: 2001R0761– FR – 1.1.2007.
2 EUT L 178, 17.7.2003, s. 16.
3 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
4 EGT C 104, 14.4.1999, s. 180.
5 EGT C 112, 9.5.2002, s. 207.
6 EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 598.
7 EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 73.
8 EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 84.
9 EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 65.
10 Antagna texter från sammanträdet den 6 juli 2006, P6_TA(2006)0320.
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– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla2, där 
parlamentet efterlyser att sociala normer ska inbegripas i EU:s handelsavtal, särskilt de 
bilaterala avtalen, för att främja ett anständigt arbete,

– med beaktande av den utfrågning om företagens sociala ansvar i den internationella 
handeln som Europaparlamentet arrangerade den 23 februari 2010,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-.../2010) och 
yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (PE 439.376v02-00), och av 
följande skäl: 

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

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. 

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,

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.

E. Det mål som Europeiska kommissionen tillkännagav i sitt meddelande 2006 består i att 
göra Europeiska unionen till ett ”kompetenscentrum för företagens sociala ansvar”. 
Företagens sociala ansvar framställs som ”en del av den europeiska sociala modellen” och 
som ett ”medel att försvara solidariteten, sammanhållningen och lika möjligheter i ett läge 
med en ökande internationell konkurrens”.  

F. Enligt fördragen ska handelspolitiken samordnas med Europeiska unionens samtliga mål, 
inbegripet de sociala målen, miljömålen och målen för utvecklingsbiståndet.

G. Europeiska unionen ställer redan i dag som villkor för beviljandet av vissa 
handelsförmåner att dess partner ratificerar de viktigaste ILO-konventionerna och sedan 

                                                                                                                                                  
1 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
2 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
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2006 har EU åtagit sig att främja respekten för anständigt arbete i hela sin utrikespolitik, 
inbegripet handelspolitiken.

H. EU:s bilaterala frihandelsavtal kommer i fortsättningen att innehålla ett kapitel som ägnas 
åt hållbar utveckling, inbegripet miljömål och sociala mål samt respekten för reglerna på 
dessa områden.

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.

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.

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.

L. Syftet med företagens sociala ansvar och de sociala och miljörelaterade bestämmelserna i 
handelsavtalen 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.

M. Hittills har handelsbestämmelserna och bestämmelserna om företagens sociala ansvar inte 
alls eller i ringa utsträckning varit förknippade med varandra trots att mycket skulle ha 
vunnits genom att kombinera handelsbestämmelserna med målen för företagens sociala 
ansvar.

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.

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. 

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.

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 
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beteendet hos de europeiska företag som investerar i tredjeland bidrar till en hållbar och 
social utveckling i dessa länder.

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 
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”.

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.

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

Införande av socialt ansvar för företagen i det allmänna preferenssystemet (GSP) och 
GSP+

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 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.

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.

Nya konsekvensanalyser

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 
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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.

Bestämmelser om företagens sociala ansvar i alla EU:s handelsavtal 

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. 

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 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.

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 

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

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. 

Främjande av företagens sociala ansvar i handelspolitiken på multilateral nivå

14. Europaparlamentet ber kommissionen att främja att företagens sociala ansvar beaktas i 
handelspolitiken på multilateral nivå i de internationella forum som stödjer företagens 
sociala ansvar, särskilt OECD och ILO, och inom ramen för WTO och utvecklingen efter 
Doha-rundan. 

15. Europaparlamentet ber kommissionen stödja utvecklingen av nya förbindelser mellan 
multilaterala organ med ansvar för sociala och miljörelaterade normer och WTO för att få 
till stånd en bättre överensstämmelse på det internationella planet mellan handelspolitiken 
och målen för hållbar utveckling.

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.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådets ordförande, till rådet och kommissionen samt till Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, till de nationella parlamenten, den parlamentariska konferensen om 
WTO och ILO:s internationella arbetskonferens.
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MOTIVERING

En handelspolitik som främjar Europeiska unionens övergripande mål

Till följd av klimat-, energi- och livsmedelskriserna och den internationella finanskrisen, som 
överallt medför sociala kriser, har kraven ökat på hårda regler så att den globala ekonomin 
blir bättre reglerad och inte utvecklas på samhällets bekostnad. Europaparlamentet anser att 
den internationella handeln, som står i centrum för globaliseringen, inte är undantagen från 
detta krav.

För medborgare i hela världen är den internationella handelns uppsving meningslös om den 
inte bidrar till ekonomisk utveckling, sysselsättning och förbättring av levnadsstandarden. Det 
är endast under denna förutsättning som öppnandet av handeln betraktas som positivt och 
accepteras. Om det sker till priset av förlorad sysselsättning eller hotar livsförutsättningarna, 
de sociala rättigheterna och miljön blir invändningarna däremot mycket starka.

Handelspolitiken bör därför inte reduceras till enbart det som är av omedelbart intresse för en 
del ekonomiska aktörer. För Europa bör handelspolitiken vara samstämmig med EU:s 
övergripande mål, särskilt EU:s utrikespolitik för vilken den utgör ett av medlen att främja 
EU:s uppfattning om reglering av globaliseringen. EU bör framför allt se till att dess 
handelspolitik inte inverkar menligt på dess sociala modell och miljöpolitik utan tvärtom 
främjar dessa. 

I detta sammanhang framhålls att Europeiska unionen i fortsättningen bör ställa som villkor 
för beviljandet av vissa handelsförmåner till tredjeländer att dessa ratificerat de viktigaste 
ILO-konventionerna och flera FN-konventioner om de mänskliga rättigheterna (den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella 
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen angående 
avskaffande av tvångsarbete m.m.). EU har också sedan 2006 åtagit sig att i hela sin 
utrikespolitik, inbegripet handelspolitiken, främja ILO:s och FN:s mål om anständigt arbete. 
Dessa bilaterala frihandelsavtal kommer således i fortsättningen att innehålla ett kapitel om 
hållbar utveckling som innefattar en rad miljörelaterade och sociala mål. Det blir allt 
vanligare att de handelsavtal som EU undertecknar ingår i mer omfattande partnerskapsavtal 
eller associeringsavtal som inbegriper politiskt samarbete och åtaganden om hållbar 
utveckling och de mänskliga rättigheterna. Det står således klart att handeln principiellt sett 
inte är frikopplad från Europeiska unionens övriga politik på de inre eller yttre områdena.

Ett av skälen till denna inställning, som EU inte är ensam om, är insikten att frihandeln har 
mycket varierande ekonomiska och sociala effekter som behöver bemästras och ibland till och 
med kompenseras eftersom de alltid skapar vinnare och förlorare. Om utvecklingen av den 
internationella handeln ska vara till ömsesidig nytta måste vissa villkor vara uppfyllda, 
eftersom vinsterna inom respektive land aldrig är jämnt fördelade mellan de olika sektorerna i 
samhället och ekonomin. Därför behövs det restriktioner för de nya handelsförbindelserna, 
deras former och tempo, vilket blivit än mer uppenbart genom den accelererade 
globaliseringen.

Avregleringen av den internationella handeln åtföljs dessutom av en enorm konkurrens mellan 
länderna om att locka till sig utländska investerare och en ökad konkurrens mellan företagen. 
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Detta har alltför ofta lett till kränkningar av arbetsvillkor, demokratiska friheter och 
miljöhänsyn. Exemplen är många.

För såväl EU som det internationella samfundet är det därför ett konsekvenskrav att 
handelsbestämmelserna innehåller verkliga garantier för hållbar utveckling och sociala 
rättigheter. Detta krav, som överensstämmer med såväl FN:s som EU:s mål, är ett gensvar på 
en stark förväntan hos EU-medborgarna. Därav följer även en viss föreställning om företagens 
sociala ansvar och miljöansvar. 

Bland dessa spelar de transnationella företagen den viktigaste rollen i den globala handeln.  
De har kunnat utnyttja öppnandet av marknader till att flytta ut en del av sin produktion och 
diversifiera sin försörjningskedja till länder med låga produktionskostnader och mindre 
utvecklat regelverk. Det beteende som förväntas av företagen när det gäller socialt ansvar 
gäller därför även för deras dotterbolag och underleverantörer i de länder varifrån de 
organiserar en stor del av handelsutbytet med Europa. 

En tredubbel utmaning för samma mål

Främjandet av företagens sociala ansvar och miljöansvar inom handeln innebär i grunden tre 
stora utmaningar för EU: 

En moralisk utmaning: Det är ofta våra egna företags beteende som bör ändras så att de följer 
principerna om socialt ansvar och miljöansvar, särskilt i sin verksamhet i utvecklingsländerna. 

En ekonomisk och social utmaning: Den bristande respekten för principerna om företagens 
sociala ansvar och miljöansvar utgör en form av social och miljömässig dumpning till nackdel 
för produktionen och arbetstagarna i Europa som omfattas av högre sociala och miljömässiga 
krav. 

En politisk utmaning: Sambandet mellan vår politik i fråga om globaliseringen och 
Europeiska unionens roll, där medborgarna också förväntar sig att EU ska vara ett skydd i en 
avreglerad värld.  

Hur ska vi lyckas förena reglerna för den internationella handeln med företagens sociala 
ansvar?

Hittills har handeln och företagens sociala ansvar praktiskt taget inte mötts. Det är lätt att 
förstå varför: Den internationella handeln styrs av avtal mellan stater där rättsligt bindande 
regler fastställs för de berörda staterna. Företagens sociala ansvar vilar på icke-bindande 
regler som företagen frivilligt ansluter sig till.

Om vi lyckas förena handelsreglerna och företagens åtaganden om socialt ansvar får vi 
därigenom ett effektivt medel att uppnå framsteg både i företagens beteende och respekten för 
sociala och miljörelaterade normer bland de stater som ingår handelsavtal med EU.

Företagens sociala ansvar, en idé som vinner terräng ...

Företagens sociala ansvar har en lång historia som sträcker sig från lanseringen år 1976 av 
OECD:s vägledande principer med stöd av fackföreningsrörelsen, följt av ILO:s 
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trepartsförklaring fram till FN:s globala överenskommelse (Global Compact), som 
Kofi Annan lanserade år 2000. De vägledande principerna utgör en rad rekommendationer 
från regeringarna till de multinationella företagen som framför allt gäller sysselsättning och 
förbindelserna med arbetsmarknadens parter, de mänskliga rättigheterna, miljön, 
bekämpandet av korruption, konsumentintressen, konkurrens samt skatteflykt.

Sedan dess har en rad initiativ tagits föra att skapa mekanismer för kontroll av dessa 
uppförandekoder samt för certifieringsmärkning av företagens åtaganden i fråga om socialt 
ansvar.

Europeiska unionen tog sig an frågan i en grönbok som offentliggjordes 2001, följt av en 
vitbok och inrättandet av ett europeiskt flerpartsforum för företagens sociala ansvar för att 
främja en europeisk ram och strategi för företagens sociala ansvar. Stora europeiska företag 
har engagerat sig i CSR Europe (European Network Promoting Corporate Social 
Responsibility), som inrättades 1995 på Jacques Delors initiativ.

Enligt formuleringarna i kommissionens meddelande från 2006 om ämnet anser 
kommissionen i dag att företagens sociala ansvar är en aspekt av den europeiska sociala 
modellen som utgör ett medel att försvara solidariteten, sammanhållningen och lika 
möjligheter i ett läge med en ökande internationell konkurrens. Det angivna målet är att göra 
EU till ett kompetenscentrum när det gäller socialt ansvar och försäkra sig om att EU:s 
utrikespolitik och de europeiska företag som investerar i tredjeländer verkligen bidrar till 
social utveckling.

Europaparlamentet har för sin del antagit flera betänkanden och omfattande förslag för att 
förstärka företagens sociala ansvar, särskilt resolutionerna från 1999, 2003 och inte minst 
Howittbetänkandet i mars 2007. Och, när det gäller förstärkandet av de sociala och 
miljörelaterade normerna i Europeiska unionens handelsavtal, särskilt betänkandena av 
Harlem Désir från oktober 2001 och av Harlem Désir och Marie Panayatopoulos från maj 
2007. 

... och bör stå i centrum för EU:s handelsavtal

Företagens sociala ansvar och sociala och miljörelaterade bestämmelser i handelsavtalen har 
samma syfte: en mer rättvis, social och mänsklig globalisering som syftar till hållbar 
utveckling, men i dag följer de två parallella linjer.1

Om de sammanföll skulle det alls inte skada utan de skulle förstärka varandra ömsesidigt. De 
sociala handelsbestämmelserna förstärks av de bidrag som principerna om företagens sociala 
ansvar medför för företagens beteende. Företagens sociala ansvar stöds av handelsavtalen, 
särskilt av de övervakningsramar som inrättas för genomförandet av avtalsprinciperna.

I detta betänkande rekapituleras inte alla förslag som Europaparlamentet redan lagt fram och 
som framförts inom andra internationella instanser för att främja företagens sociala ansvar och 
de sociala och miljörelaterade normerna i handelsavtalen.

                                               
1 Företagens sociala ansvar nämns visserligen i frihandelsavtalet med Sydkorea men på ett mycket begränsat sätt 
och utan direkt samband med genomförandet av handelsåtagandena.
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Det är inriktat på de förslag som särskilt gör det möjligt att främja företagens sociala ansvar 
inom ramen för Europeiska unionens handelspolitik. Det är detta som är avsikten med 
följande förslag i resolutionsförslaget. Det gäller särskilt

– översynen av det allmänna preferenssystemet (GSP+),

– konsekvensanalyser i samband med förhandlingarna om och uppföljningen av Europeiska 
unionens handelsavtal, 

– bestämmelser om företagens sociala ansvar i frihandelsavtalen och Europeiska unionens 
övriga avtal om handel och investeringar,

– en parlamentarisk uppföljningskommitté särskilt för den sociala och miljörelaterade 
dimensionen, inbegripet företagens sociala ansvar, för varje frihandelsavtal, 

– en skyldighet för de multinationella företagen i EU och partnerländerna att offentliggöra 
en årlig rapport om de sociala och miljörelaterade konsekvenserna av deras verksamhet 
och av deras dotterbolags och försörjningskedjas verksamheter,

– former för rättsligt samarbete mellan EU och partnerländerna med möjlighet att vidta 
rättsliga åtgärder mot multinationella företag både i Europa och i dessa länder om 
företagen begår allvarliga överträdelser när det gäller miljön och de grundläggande 
rättigheterna,

– offentlig upphandling,

– förbindelserna mellan multilaterala forum för främjandet av företagens sociala ansvar och 
WTO,

– ett nytt initiativ från Europeiska kommissionen.


