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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver den betydning, som virksomhedernes sociale ansvar (VSA) har med hensyn til 
at bidrage til en bæredygtig udvikling og til Lissabon-strategien inden for områder som 
f.eks. en mere rationel anvendelse af naturressourcer, bedre innovationsresultater, 
fattigdomsbekæmpelse og større respekt for menneskerettighederne;

2. støtter Kommissionens initiativ til oprettelse af et forum for en dialog med de 
interesserede parter mellem og i medlemsstaterne, der fremmer udveksling af bedste 
praksis og gør opmærksom på VSA på europæisk plan; understreger ikke desto mindre, at 
Kommissionen ikke må tage initiativ til at oprette endnu en overflødig 
lovgivningsmæssig ramme, der indfører regler, som ikke eksisterer i medlemsstaterne;

3. understreger, at inddragelsen af virksomheder i VSA-aktiviteter altid bør ske på frivillig
basis og under hensyntagen til den aktuelle udviklingsstatus for alle medlemsstaternes 
markeder samt under hensyntagen til medlemsstaternes virksomhedskultur, overholdelse 
af princippet om socialt partnerskab samt politiske aspekter; understreger ligeledes, at 
VSA-aktiviteter aldrig kan blive en erstatning for aktiviteter i den offentlige sektor, hvor 
der virkelig er behov for sådanne foranstaltninger, og at de skal være uafhængige af 
lovgivningsmæssige rammer, der gælder for aktører i den offentlige sektor;

4. påpeger, at der inden for rammerne af VSA bør behandles nye emner, som f.eks. livslang 
læring, arbejdets tilrettelæggelse, lige muligheder, social integration, bæredygtig 
udvikling og etik, således at VSA kan fungere som et yderligere redskab til håndtering af 
ændringer og omstruktureringer i virksomhederne;

5. opfordrer hver enkelt virksomhed til at træffe afgørelse om benchmarks for VSA-
løsninger; mener, at VSA-aktiviteter, der ikke kommer fra virksomhederne selv men 
pålægges ude fra, kunne få negativ indvirkning på virksomhedernes vilje til at investere i 
og handle med andre lande, navnlig udviklingslande, og dermed mindske mulighederne 
for økonomisk udvikling og bestræbelser på at udrydde fattigdom;

6. fremhæver betydningen af at opbygge tillid til, enighed om og støtte til internationalt 
vedtagne principper, såsom OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, i 
betragtning af at der ikke findes et alment anerkendt system til måling af VSA-aktiviteter;

7. bifalder en dialog, der tilskynder virksomhederne til at skabe en fornuftig balance mellem 
etiske overvejelser, indtjening og konkurrenceevne; afviser den opfattelse, at bestræbelser 
på at øge indtjeningen ikke er i overensstemmelse med etisk adfærd, og erkender, at åbne 
og konkurrencedygtige markeder kan være gunstige for velstand og bæredygtighed;
understreger det etiske og kommercielle ansvar for, at de grundlæggende 
menneskerettigheder eller frihedsrettigheder, som alle europæiske virksomheder bør 
overtage i deres aktiviteter i tredjelande, aldrig krænkes; erindrer ligeledes om de positive 
virkninger, som europæiske virksomheder kan få på lokale arbejdsvilkår og miljøet, samt 
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om betydningen af den overførsel af knowhow og teknologi, der ledsager investeringer 
og virksomhedsdrift i værtslandene; understreger ligeledes det ansvar, som virksomheder, 
der er involverede som arbejdsgivere eller interesserede parter i tredjelande, har for, at 
der aldrig drages fordel af den eksisterende undertrykkelse af borgerne; er enig i, at 
forbrugerne bør spille en væsentlig rolle i økonomien;

8. mener, at VSA's internationale dimension bør tilskynde til udarbejdelsen af retningslinjer 
til fremme af udviklingen af politikker af denne art i hele verden.
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