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1. Sigtet med arbejdsdokumentet

Sigtet med nærværende arbejdsdokument er at gennemgå baggrunden for og indholdet af den 
aktuelle meddelelse fra Kommissionen, KOM(2006)0136, og belyse en række emner, der 
kunne tages op af talere og medlemmer af Europa-Parlamentet under den kommende høring i 
Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Man vil formentlig fokusere 
på nogle af de rejste spørgsmål, men det er håbet, at nærværende arbejdsdokument vil give 
stødet til en konstruktiv debat, som vil præge Parlamentets endelige svar.

2. Baggrunden for og indholdet af Kommissionens meddelelse

Nærværende meddelelse er den seneste i en række initiativer vedrørende VSA, som Europa-
Kommissionen har lanceret.

Kommissionen offentliggjorde i juli 2001 en grønbog "Fremme af en europæisk ramme for 
virksomhedernes sociale ansvar", KOM(2001)0366. Målet med høringen var at igangsætte en 
debat om VSA-begrebet og at etablere et partnerskab for udvikling af en europæisk ramme til 
fremme af VSA. 

Efter høringsprocessen udarbejdede Kommissionen en yderligere meddelelse 
"Virksomhedernes sociale ansvar: Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling", 
KOM(2002)0347. Meddelelsen indeholdt en række foranstaltninger, som skulle træffes med 
henblik på at øge viden om virkningerne af VSA, styrke udvekslingen af erfaringer og god 
praksis omkring VSA mellem erhvervslivet og medlemsstaterne, udvikle lederfærdigheder 
inden for VSA og fremme VSA blandt SMV'erne. I meddelelsen kortlagdes også en række 
områder, hvor en øget konvergens og gennemsigtighed ville være ønskelig, f.eks. inden for 
adfærdskodekser, ledelsesstandarder, mærkninger og socialt ansvarlig investering. Endelig 
accepteredes forslaget i Parlamentets tidligere beslutning (betænkning af Richard Howitt, 
305.783) om etableringen af et EU-multiinteressentforum om VSA. 

I multiinteressentforummet deltog repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger og 
civilsamfundet, og Kommissionen fungerede som formidler med henblik på at udveksle god 
praksis og søge at anlægge en fælles linje og kortlægge og udforske områder, hvor der er 
behov for en ekstra EU-indsats. I sin endelige rapport af 29. juni 2004 fremsatte forummet 
anbefalinger med hensyn til oplysningsvirksomhed, kapacitetsopbygning og sikring af et 
gunstigt klima for VSA. Kommissionen foreslår at genindkalde forummet med regelmæssige 
mellemrum med henblik på at gøre status over udviklingen på VSA-området. 

Den aktuelle meddelelse, KOM(2006)0136, indeholder en analyse af fremskridtet indtil dato. 
Der gøres opmærksom på, at oplysning om, forståelse og accept af VSA er blevet bedre i de 
seneste år, og at initiativer fra erhvervslivet og andre interessenter har været med til at fremme 
VSA-udviklingen i Europa og globalt. Den sociale dialog, navnlig på sektorplan, og 
europæiske samarbejdsudvalg har spillet en konstruktiv rolle i udviklingen af VSA. 

Det fremhæves imidlertid også, at de europæiske virksomheders accept, gennemførelse og 
strategiske integrering af VSA bør yderligere forbedres. De ansattes, deres repræsentanters og 
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deres fagforeningers rolle bør yderligere styrkes, og eksterne interessenter, herunder ngo'er og 
forbrugere, bør spille en vigtigere rolle. 

Det er Kommissionens mål at gøre Europa til et "ekspertisecenter" for virksomhedernes 
sociale ansvar. Med henblik på dette foreslår den yderligere foranstaltninger. Først og 
fremmest sikrer Kommissionen VSA-indsatsen større politisk synlighed ved at knytte den til 
det relancerede Lissabon-partnerskab for vækst og beskæftigelse. Den opfordrer europæiske 
virksomheder til at "sætte fuld fart fremad" og øge deres engagement i VSA. Ved at etablere 
koblingen til den reviderede Lissabon-strategi ønsker Kommissionen af skabe et gunstigere 
klima for alle aktører i VSA og sammen med alle interessenter at undersøge, hvordan VSA 
kan bidrage til udviklingen af de europæiske samfund. 

I nærværende meddelelse oplyser Kommissionen desuden, at den støtter en ny europæisk 
alliance for VSA. Alliancen er en politisk overbygning på nye og eksisterende initiativer 
inden for VSA fra store virksomheders, SMV'ers og interessenters side. Alliancen vil forfølge 
tre hovedaktiviteter - oplysningsvirksomhed, hjælp med at mainstreame og udvikle en åben 
samarbejdskoalition og sikring af et gunstigt klima for VSA.

Der foregår også en debat om, hvorledes VSA kan bidrage til en række offentlige politiske 
målsætninger, f.eks. mere integrerede arbejdsmarkeder og en højere grad af social 
inddragelse, investering i færdigheder, livslang læring og beskæftigelsesevne samt 
forbedringer i den offentlige sundhedssektor.

3. Er dette udtryk for en sand udvikling i den europæiske tilgang til VSA?

Trods to vigtige innovationer, nemlig en klar fokusering på VSA i strategien for vækst og 
beskæftigelse for at give VSA en højere politisk profil og støtte den europæiske alliance for 
VSA er mange elementer i meddelelsen ikke nye.

En række tilsagn, Kommissionen har gjort i grøn- og hvidbøger og inden for rammerne af 
multiinteressentforummet, gentages. Disse omfatter:

• oplysningsvirksomhed og fremme af udveksling af bedste praksis
• støtte til yderligere forskning i VSA
• støtte til VSA blandt SMV'er
• integrering af VSA i social-, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, miljø-, industri- og 

forbrugerpolitikken
• afspejling af VSA i handels- og udviklingspolitikken
• inkorporering af VSA i uddannelse og udvikling
• oplysning om og gennemførelse af OECD's retningslinjer.

Der mangler imidlertid konkrete forslag fra Kommissionen til virkeliggørelse af disse 
principper og en manglende klarhed om, i hvilken udstrækning disse tiltag allerede er 
gennemført.

Hertil kommer, at Parlamentet i sine tidligere beslutninger om VSA har opfordret 
Kommissionen til at træffe en række specifikke foranstaltninger, f.eks.:
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• at fremsætte et forslag om, at social og miljømæssig rapportering indføres på linje med 
finansiel rapportering

• at fremsætte et forslag om social mærkning
• at indføje et kapitel, hvori det kræves, at virksomhederne oplyser om de 

sociale/miljømæssige virkninger af deres aktivitet i forbindelse med den næste 
revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg

• at VSA mainstreames i alle politikker
• at der indføres en offentlig registreringsordning for lobbyister i erhvervslivet
• at VSA fremmes inden for alle forsyningspligtydelser
• at VSA-begrebet og -princippet inkorporeres i retningslinjerne for beskæftigelsen
• at der etableres en kobling mellem tilfredsstillende resultater fra virksomhedernes side 

på det sociale og miljømæssige område og med hensyn til menneskelige ressourcer på 
den ene side og offentlige indkøbspolitikker på den anden

• at der etableres en sortliste for at undgå, at EU-virksomheder, der har gjort sig 
skyldige i bestikkelse, hindres i at deltage i udbud vedrørende offentlige indkøb.

Ingen af disse forslag indgår i Kommissionens aktuelle meddelelse.

Kommissionen har erklæret, at den ikke vil anlægge en lovgivningsmæssig tilgang til fremme 
af VSA, da den ikke mener, at f.eks. EU-dækkende normer eller nye rapporteringskrav på 
EU-plan vil bidrage til at opfylde målsætningen om at anspore erhvervslivet til at styrke sit 
engagement i VSA.

Det må imidlertid være yderst relevant at rejse spørgsmålet om, i hvilket omfang Europa-
Kommissionen har indfriet sine tidligere tilsagn om VSA, i hvilket omfang disse tilsagn 
fortsat er relevante i dag, og hvilke konkrete foranstaltninger Parlamentet nu bør 
anmode Kommissionen om at gennemføre?

For det andet må man nu, hvor Kommissionen tilsyneladende har droppet alle forslag om 
metoder til gennemførelse af VSA, for ikke at tale om systemer til overvågning af 
frivillige initiativer, spørge sig selv, hvorledes man med en sådan tilgang kan løse 
problemet med en forvirrende mængde af VSA-initiativer eller sondre mellem 
virksomheder, der søger at indføre høje normer for socialt og miljømæssige ansvar, og 
andre, der udnytter VSA til pr-formål og udviser ringe ægte interesse for spørgsmålet?

Hvis for det tredje Kommissionens definition, ifølge hvilken VSA drejer sig om at anspore 
virksomhederne til at "løfte sig over det lovbestemte minimum", accepteres, kan man stille 
sig det spørgsmål, hvorledes man skal tackle situationen med de mange åbenbare tegn 
på, at arbejdslovgivningen overtrædes både i EU og af EU-virksomhederne i 
tredjelande, og med EU-virksomhedernes aktiviteter i tredjelande, hvor regeringerne 
undlader at inkorporere internationalt godkendte normer, herunder vigtige ILO-
konventioner såsom konventionerne om fagforeningsrettigheder, i deres egen 
lovgivning?
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Bør Parlamentet for det fjerde, hvis det fortsat skal gå ind for en blandet frivillig/lovbaseret 
tilgang stå fast på sit ønske om obligatorisk rapportering om sociale, miljømæssige og 
menneskerettighedsmæssige virkninger for virksomhederne og /eller overveje andre 
muligheder med hensyn til virksomhedernes ansvar, f.eks. sociale og miljømæssige 
pligter for virksomhedsledere eller udenlandsk direkte ansvar (hvor der kan anlægges 
sag mod en virksomhed i hjemstedslandet i tilfælde, hvor retsvæsenet i værtslandet ikke 
fungerer)?

4. Koblingen mellem VSA og konkurrenceevne

Den nye linje som foreslået af Kommissionen frembyder dog en række nye muligheder, og 
det fremgår af forskningsdata, at der med hensyn til besparelser som helhed er en kobling 
mellem ansvarlig forretningsadfærd og gode økonomiske resultater. Det afføder imidlertid 
spørgsmålet om, hvorledes vi forholder os til uansvarlig miljømæssig eller social adfærd 
hos virksomheder, som konstaterer, at der ikke er nogen tilsyneladende (eller måske 
kortsigtede) forretningsmæssige argumenter for at engagere sig? Man kunne desuden 
undersøge, hvilken kobling der er mellem en række metoder, hvor man søger at 
minimere omkostningerne, f.eks. hårdhændede indkøbs-/sourcingmetoder med "lavere 
priser og kortere tid, der medgår til markedsføring" eller i visse tilfælde 
konkurrencebegrænsende adfærd og VSA-strategier?

5. Europæiske tiltag i forbindelse med internationale initiativer vedrørende 
virksomhedernes sociale ansvar

Meddelelsen er stort set tavs, når det gælder EU-tiltag i forbindelse med igangværende 
internationale initiativer vedrørende VSA. Og det selv om der siden Kommissionens seneste 
meddelelse er sket følgende: UN Global Compact har indført strammere regler for 
håndhævelse, Global Reporting Initiative er flyttet til Europa og er blevet videreudviklet, de 
reviderede OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder er blevet implementeret, 
FN's Menneskerettighedsråd har udpeget en ordfører for menneskerettigheder og erhvervsliv, 
og verdenstopmødet om bæredygtig udvikling har opfordret til mellemstatslige initiativer 
vedrørende virksomheders ansvar.

I hvilken udstrækning risikerer den nye linje at svække det europæiske lederskab i den 
internationale debat vedrørende VSA, og hvilke nye initiativer kunne EU tage både for 
at sætte skub i den globale indsats for ansvarlige forretningsmetoder og for bedre at 
implementere internationale tiltag med hensyn til EU-baserede virksomheder?

6. Fra proces til resultater

Nylige forskningsdata fra Verdensnaturfonden (WWF) i forbindelse med CO2-analyser af 
investeringsporteføljer viser, at mange virksomheder i bæredygtighedsindekserne og SRI-
fondene har en ringere CO2-profil end dem, der ikke anses for værdige til at blive optaget i de 
etisk screenede fonde. Virksomhederne i disse indekser og SRI-fonde er optaget i kraft af 
deres VSA-processer, hvor man stadig ikke forsøger at registrere og rapportere den faktiske 
miljøvirkning.
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Desuden belyser Kommissionens meddelelse ikke særlig klart koblingen mellem VSA og 
bæredygtig forretningspraksis, f.eks. ved at analysere idéen om økologiske grænser som 
ledetråd for forretningsstrategier eller metoder til øget værdiskabelse gennem anvendelse af 
ikke-vedvarende ressourcer.

Dette afføder spørgsmålet om, hvorledes EU kan vende VSA-debatten fra at være 
procesbaseret til at være resultatorienteret, f.eks. med hensyn til den klare forringelse af 
miljøet, tabet af biodiversitet og overforbruget af naturressourcer?

7. Bistå med at gøre Alliance for Business og multiinteressentforumet for VSA til en 
succes

Kan Parlamentet i samarbejde med Kommissionen fremme og støtte disse initiativer, så 
de bliver en succes, om end en række interessenter finder disse kontroversielle? F.eks. har 
CSR Europe, der spiller en hovedrolle i Alliance for Business, gennemført en europæisk 
kortlægning af VSA, hvor sundhed og sikkerhed klart identificeres som to områder, hvor der 
foregår langt mindre innovation i sammenligning med andre VSA-relaterede spørgsmål. 
Parlamentet kunne overveje at prioritere disse områder i sin egen beslutning.

Hvad angår multiinteressentforummet, er mange deltagere enige i, at "no fame, no shame"-
reglen bidrog til en effektiv dialog, men der var mange klager over, at kravet om konsensus i 
praksis betød, at man kun kunne enes om den laveste fællesnævner, og at uenigheder 
håndteredes på utilfredsstillende vis. Hvorledes kan dette problem løses, således at der 
sikres et effektivt multiinteressentsamarbejde på europæisk plan? Dertil kommer 
spørgsmålet om, hvorledes små og mellemstore virksomheder kan inddrages fuldt og 
helt i denne proces, uden at anvendelsen af VSA på større virksomheder udvandes?

8. Konklusion

En række kritikere vil hævde, at mens debatten om virksomhedernes sociale ansvar har gjort 
væsentlige fremskridt i virksomhederne, i medlemsstaterne og internationalt, har den på EU-
plan været præget af en uforholdsmæssig stor forsigtighed, mistro og uenighed.

Ordføreren opfordrer alle, der drøfter den aktuelle meddelelse og parlamentets svar, til at føre 
debatten med et åbent sind, søge at skabe en ny forståelse med forskellige interessentgrupper 
og erkende, at EU udmærket kan tilføje merværdi gennem sine politikker og programmer.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet bør selv søge en konstruktiv tilgang, idet de kommer 
med et eget bidrag til den næste fase af debatten.


