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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar de ömsesidiga fördelarna med samarbetet mellan företagen 
och det civila samhället när det gäller att lättare finna gemensamma strategier, utbyta 
kunskap och skapa delade förväntningar. Parlamentet tillstyrker därför uttryckligen 
kommissionens åtagande att inrätta flerpartsforum för ansvarsfullt företagande, i syfte att 
poängtera samarbetet mellan företagen och samhället i de viktigaste sociala och 
miljörelaterade frågorna. Parlamentet betonar att företagens sociala ansvar kan kräva 
rättsliga ramvillkor, och att frivilliga åtgärder kan vidtas som komplement men aldrig 
ersätta befintliga bestämmelser om skydd av arbetstagarna, effektiv kontroll av att 
bestämmelserna efterlevs och eventuella påföljder.

2. Europaparlamentet är oroat över den negativa effekt som den ekonomiska krisen kan ha 
haft på arbetsorganisationen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete 
med arbetsmarknadsparterna såsom ett komplement via flerpartsforumen främja 
framtagandet av hållbara lösningar som garanterar fullständig respekt för arbetstagarnas 
rättigheter i fråga om likabehandling, organisation av arbetstid och osäker anställning.

3. Europaparlamentet ansluter sig till kommissionens meddelande där det anges att respekten 
för tillämplig lagstiftning och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter är en 
oeftergivlig förutsättning för företagens sociala ansvar. Vidare framhåller parlamentet att 
socialt ansvar måste omfatta korrekta fackliga förbindelser, särskilt respekt för de fackliga 
rättigheterna, kontinuerlig information till arbetstagarna och deras organisationer samt 
samråd med dessa organisationer när beslut fattas inom företaget.

4. Europaparlamentet konstaterar att man vid utvärderingen av ett företags sociala ansvar bör 
ta hänsyn till uppträdandet inom företagen i det berörda företagets leverantörskedja och 
inom dess eventuella underleverantörsföretag.

5. Europaparlamentet påminner om att de små och medelstora företagen har en strategisk roll 
och kan underlätta spridningen av företagens sociala ansvar tack vare sin närhet till det 
område där de är verksamma. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med 
de nationella myndigheterna och flerpartsforumen utveckla former för sektoriellt 
samarbete mellan små och medelstora företag som gör det möjligt för dessa att ta itu med 
sociala och miljörelaterade problem på ett kollektivt sätt.

6. Europaparlamentet understryker vikten av att man som ett komplement till utvecklingen 
av internationella normer tar fram unionsomfattande politiska strategier för företagens 
sociala ansvar, för att undvika oenhetliga tolkningar och risker för konkurrensfördelar 
eller konkurrensnackdelar på nationell eller internationell nivå.

7. Europaparlamentet uppmanar företagen att stimulera internationellt frivilligarbete bland 
sina anställda i syfte att underlätta samverkanseffekter mellan den offentliga och den 
privata sektorn i utvecklingssamarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen att bistå 
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företagens initiativ i detta avseende med hjälp av den framtida europeiska frivilligkåren 
för humanitärt bistånd.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, särskilt generaldirektoratet för rättsliga 
frågor, att lägga fram förslag om främjande av extraterritoriell jurisdiktion i EU-domstolar 
i samband med fall som rör människorättsbrott som begåtts av EU-baserade företag, deras 
dotterbolag, underleverantörer eller affärspartner.

9. Europaparlamentet erkänner vikten av att man inom stora företag stärker praxis och 
strategier som avser företagens sociala ansvar, och uppmanar därför kommissionen att 
betona vikten av att detta ansvar tas med i allmän och yrkesinriktad utbildning, särskilt på 
skolor som är inriktade på företagsledning.
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