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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 

Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. opfordrer til, at ILO's otte grundlæggende arbejdstagerrettigheder, de fire prioriterede 

ILO-konventioner for de industrialiserede lande og den relevante EU-lovgivning medtages 

i alle bilaterale og multilaterale EU-handelsaftaler og til anvendelse af disse standarder; 

finder det nødvendigt at give incitamenter for virksomhederne til at forpligte sig til 

virksomhedernes sociale ansvar (VSA) og træffe foregribende foranstaltninger for at 

identificere og forebygge enhver form for krænkelse af menneskerettighederne og 

overtrædelse af miljøreglerne, korruption eller skatteunddragelse, herunder i deres filialer 

og forsyningskæder; påpeger den store betydning for så vidt angår overholdelsen af de 

arbejdsretlige minimumsstandarder i tredjelande og opfordrer derfor Kommissionen til 

fastsætte bestemmelser om overvågningsmekanismer med inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter; understreger behovet for ikke blot at sikre fuld ratifikation, men 

også effektiv implementering af standarderne, hvilket kræver en passende bemanding 

inden for arbejdstilsyn i tråd med ILO's henstillinger; 

2. minder om, at ILO's trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og 

socialpolitik, ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og arbejdselementerne i OECD's 

retningslinjer for multinationale virksomheder er centrale tekster i forbindelse med 

virksomhedernes sociale ansvar og understreger, at Kommissionens Generaldirektorat for 

Beskæftigelse (GD for Beskæftigelse) fortsat skal spille en førende rolle i den fælles 

koordinering af EU's VSA-politik; 

3. opfordrer Kommissionen til at følge op på EU's fornyede strategi for perioden 2011-2014 

på området VSA, idet der tages behørigt hensyn til lanceringen af en offentlig høring; 

4. minder om samspillet mellem sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder og udviklingspolitik i EU's eksterne forbindelser og den vigtige 

rolle, som EU bør spille for at fremme disse rettigheder og standarder, især inden for 

ekstern handelspolitik og aftaler; 

5. understreger at VSA bunder i en lang europæisk tradition, og at socialt ansvarlige 

virksomheder fortsat tjener som eksempel i dag; 

6. understreger, at VSA foruden dets virkninger på globalt plan også har en lokal og regional 

effekt, som det gælder om at tage hensyn til og fremme; 

7. mener, at firmaskattepolitik bør betragtes som en integreret del af VSA, og at socialt 

ansvarlig adfærd derfor ikke levner plads til strategier, der sigter mod skatteunddragelse 

eller skattely; 

8. opfordrer ILO til at deltage i WTO's arbejde ved at tildele ILO observatørstatus i WTO og 

retten til at tale på WTO's ministerkonferencer; er af den opfattelse, at ILO ligeledes bør 

inddrages i forhandlinger om bilaterale og multilaterale handelsaftaler; opfordrer til, at der 

tages behørigt hensyn til VSA i handelspolitikken på multilateralt plan, i de internationale 
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fora, som fremmer VSA, navnlig OECDE og ILO, samt inden for WTO; 

9. er af den opfattelse, at et tættere samarbejde på multilateralt plan vil fremme opnåelsen af 

en reel koordinering mellem de internationale organisationer, som f.eks. vil sætte ILO i 

stand til at udarbejde rapporter fra uafhængige eksperter, således at der tages behørigt 

hensyn til arbejdskraft og anstændige arbejdsretlige bestemmelser i WTO's aktiviteter med 

henblik på at forhindre, at den sociale udvikling bringes i fare; 

10. opfordrer til en styrkelse af kapitlet om bæredygtig udvikling i bilaterale og multilaterale 

aftaler gennem en overvågnings- og rapporteringsmekanisme, der er åben for 

arbejdsmarkedets parter, og etablering af ansvarlighedsmekanismer i tilfælde af 

manglende overholdelse; mener, at en sådan procedure bør have konsekvenser i tilfælde af 

registrerede krænkelser af bestemmelser om bæredygtig udvikling eller overtrædelser af 

visse arbejdsretlige bestemmelser og arbejdstandarder; 

11. kræver, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i de næste EU-handelsaftaler med 

tredjelande indtager en mere fremtrædende plads som en del af dagsordenen for 

anstændigt arbejde; opfordrer EU til at yde teknisk bistand til gennemførelsen af disse 

bestemmelser med henblik på at sikre, at de ikke skaber en handelshindring; 

12. finder, at en mere effektiv gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet 

og menneskerettighederne er afgørende for at opretholde centrale arbejdsmæssige, sociale 

og miljømæssige standarder på arbejdspladserne; 

13. påpeger nødvendigheden af at lade nye områder indgå under VSA, såsom 

arbejdstilrettelæggelse, lige muligheder og social inklusion, foranstaltninger til 

bekæmpelse af forskelsbehandling, udvikling af livslang uddannelse og læring; 

understreger, at VSA bør omfatte f.eks. kvaliteten af arbejdet, ligestilling vedrørende løn, 

karrieremuligheder og fremme af innovative projekter med henblik på at støtte 

overgangen til en bæredygtig økonomi; 

14. mener, at social-, miljø- og menneskerettighedspolitikkerne skal fremmes gennem EU's 

forskellige aktiviteter, herunder gennem bilaterale aftaler; bemærker endvidere, at EU's 

politik ikke bør hæmme politikker, der gennemføres af stater, der er parter i bilaterale 

aftaler om bæredygtig udvikling og respekten for den enkeltes rettigheder og 

frihedsrettigheder, der er fastsat i EU's charter om menneskerettigheder; opfordrer derfor 

Kommissionen til at sikre, at vurderinger af de sociale, økonomiske og miljømæssige 

konsekvenser og konsekvensanalyser af menneskerettighederne gennemføres forud for 

forhandlingerne, og at efterfølgende systematisk overvågning og evaluering finder sted; 

minder om, at den eksisterende suspensionsklausul i bilaterale aftaler bør aktiveres, hvis 

der konstateres alvorlige overtrædelser af bilateralt aftalte sociale, miljømæssige og 

menneskerettighedsrelaterede mål og/eller standarder; 

15. opfordrer Kommissionen til i alle frihandelsaftaler, der forhandles med EU-lande, at 

overholde og fremme høje sociale standarder i overensstemmelse med ILO's dagsorden 

vedrørende anstændigt arbejde, som fastlægger centrale mål for at sikre værdige, stabile 

og fredelige arbejdsmiljøer, og understreger vigtigheden af, at arbejdsmarkedets parter 

engageres i fremme af denne dagsorden med henblik på mere effektivt at fremme 

kvalitetsbeskæftigelse og ordentlige arbejdspladser, sikre anerkendelse og respekt for 

arbejdstagernes rettigheder, udvide den sociale beskyttelse og fremme den sociale dialog; 
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opfordrer ligeledes EU-virksomheder til at respektere disse centrale mål både i Unionen 

og i forhandlinger med ikke-EU-aktører; 

16. understreger, at den europæiske strategi "Handel for alle" forpligter EU til at styrke 

initiativet vedrørende virksomhedernes sociale ansvar og understreger, at dette må 

medføre nye foranstaltninger på EU-plan, herunder vedtagelse en ny EU-handlingsplan 

for VSA frem til 2020 og en mekanisme i alle nye handelsaftaler, der ikke blot henviser til 

VSA, erhvervslivet og menneskerettighederne, men også indfører en opfølgnings- og 

gennemførelsesmekanisme i hvert enkelt tilfælde; 

17. opfordrer Kommissionen til at samarbejde proaktivt og konstruktivt med OECD og ILO 

med henblik på at udvikle en global tilgang til at forbedre arbejdsvilkårene i 

beklædningssektoren; 

18. opfordrer Kommissionen til, når der skal forhandles nye handelsaftaler – f.eks. aftalerne 

med Australien og New Zealand – at fastsætte nye bilaterale standarder for demokratiske, 

gennemsigtige, "fair trade"-aftaler, som kan tjene som milepæle for en ny global 

handelspolitik; 

19. minder om, at den europæiske sociale dialog indeholder en integreret mulighed for 

arbejdsmarkedets parter for at behandle spørgsmål vedrørende VSA, og støtter 

forhandlingen af nye rammeaftaler i særlige sektorer for at fremme VSA-mål; 

20. understreger, at EU-institutionerne betragter en virksomheds registrerede og 

dokumenterede engagement i bæredygtig og etisk adfærd som en prioritet ved tildelingen 

af offentlige kontrakter og opfordrer indtrængende de ordregivende myndigheder til at 

anvende disse kriterier i overensstemmelse med udbudsdirektiverne; 

21. understreger, at VSA kan spille en vigtig rolle ved at sikre miljømæssig, social og 

økonomisk bæredygtig vækst og arbejdsstandarder og ved at forebygge korruption både i 

EU og i hele verden, især hvis det omfatter passende gennemsigtighedsstandarder og 

pålidelige ansvarsmekanismer; forslår at virksomhederne i højere grad holdes ansvarlige i 

denne henseende; opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage en ny strategi 

vedrørende VSA, der etablerer stærkere rapporterings- og overensstemmelseskrav, hvilket 

sikrer bedre gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og 

menneskerettighederne, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte fremme 

af VSA i handelsaftaler. 

22. opfordrer fortsat indtrængende Kommissionen til at forbyde alle former for EU-import af 

varer og tjenesteydelser, der benytter sig af moderne former for slaveri og tvungen 

arbejdskraft, især af sårbare grupper, eller krænker grundlæggende menneskerettigheder; 

23. opfordrer Kommissionen til konstruktivt at understøtte iværksættere, der engagerer sig i 

VSA, til for eksempel gennem aktiv formidling at fremme bæredygtige VSA-

partnerskaber på verdensplan samt til at understøtte dette arbejde ved at træffe 

koordinerende eksekutivforanstaltninger; 

24. opfordrer Kommissionen til at skabe incitamenter og fremme udbredelsen af VSA, som 

skal supplere og under ingen omstændigheder erstatte arbejds- og miljølovgivningen; 
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25. glæder sig over den rolle, som GD for Beskæftigelse og Kommissionen spiller i 

indkaldelsen af medlemsstaternes gruppe på højt plan om virksomheders sociale ansvar, 

og opfordrer til øget dialog og samarbejde mellem EU-institutioner og medlemsstater for 

at fremme EU's strategi for virksomheders sociale ansvar; 

26. bifalder kraftigt det arbejdsretlige indhold i kravene til store virksomheder om 

rapportering af de sociale konsekvenser, som er indarbejdet i EU's direktiv om 

ikkefinansiel rapportering1; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktivet hurtigt 

og effektivt; opfordrer alle EU's børsnoterede selskaber og deres aktionærer til at 

overholde direktivets ånd med henblik på at forfølge en mere socialt retfærdig og 

bæredygtig økonomi; 

27. noterer sig det øgede fokus på at fremme gode ansættelsespraksisser gennem globale 

forsyningskæder som følge af Rana Plaza-fabrikkens kollaps, udarbejdelsen af det franske 

lovforslag om "due diligence" og erklæringen fra formand Juncker på G7-topmødet til 

fordel for en øjeblikkelig indsats for at forbedre ansvarligheden i globale forsyningskæder; 

28. minder om, at EU fortsat er ude af stand til at afhjælpe det retlige tomrum i forhold til 

bestemmelserne i FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder 

om adgang til domstolsprøvelse i ekstreme sager, hvor der er tale om massive tab af 

arbejdstageres liv, som Bhopal-tragedien; opfordrer til, at der fremsættes bestemmelser for 

at give europæiske domstole retlig kompetence i sager, hvor der ikke er tilstrækkelig 

adgang til domstolsprøvelse i de berørte tredjelande; 

29. opfordrer Kommissionen, navnlig Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, til at 

fremsætte forslag, der yderligere kan lette adgangen til retshjælp ved EU-domstolene ved 

de mest ekstreme og grelle tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne eller 

arbejdsretten, begået af virksomheder med base i Europa, deres datterselskaber, 

underleverandører eller forretningspartnere, som anbefalet af FN's Generalsekretærs 

særlige repræsentant for menneskerettigheder og erhverv; 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af Rådets direktiv 

2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed 

for visse store virksomheder og koncerner 
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