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1. Doel van het werkdocument

Doel van dit werkdocument is om de achtergrond en de inhoud van de onderhavige 
mededeling van de Commissie, COM(2006)0136, te bespreken en om enkele vragen op te 
werpen ter stimulering van het debat tussen sprekers en EP-leden in de komende hoorzitting 
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Parlement. Er kan zeker ook 
speciale aandacht worden geschonken aan enkele van de aan de orde gestelde punten, maar 
hopelijk zal het werkdocument de aanzet geven tot een constructieve gedachtewisseling die 
stof levert voor de uiteindelijke reactie van het Parlement.

2. Achtergrond en inhoud van de mededeling van de Commissie

De onderhavige mededeling is de laatste van een reeks initiatieven van de Commissie inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

In juli 2001 legde de Commissie een Groenboek voor getiteld: “De bevordering van een 
Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven”, COM(2001)0366. Doel 
van deze raadpleging was de aanzet te geven tot een debat over het begrip MVO en te komen 
tot een partnerschap voor de ontwikkeling van een Europees kader ter bevordering van MVO. 

Na de raadplegingsprocedure kan de Commissie met een volgende mededeling getiteld: "De 
sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: een bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame 
ontwikkeling", COM(2002)0347. De mededeling noemt de te nemen maatregelen met het oog 
op een betere kennis van de gevolgen van MVO, een vlottere uitwisseling van kennis en 
goede praktijken inzake MVO tussen bedrijven en lidstaten, de ontwikkeling van MVO-
managementcapaciteiten en bevordering van MVO bij het MKB. Voorts noemt zij een aantal 
terreinen waarvoor convergentie en transparantie wenselijk zijn, zoals gedragscodes, 
managementnormen, labels en maatschappelijk verantwoorde investeringen. Tenslotte stemde 
de mededeling in met het voorstel uit een eerdere resolutie van het Parlement (Verslag-
Howitt, PE 305.783) om het Europese "Multi-Stakeholder Forum" over MVO te organiseren. 

Dit MVO-Forum bracht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en de 
maatschappelijke organisaties bijeen, waarbij de Commissie een ondersteunende rol vervulde, 
voor de uitwisseling van goede praktijken en om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen 
en gebieden aan te geven en te verkennen die om extra EU-maatregelen vragen. In zijn 
verslag van 29 juni 2004 deed het Forum aanbevelingen ten aanzien van voorlichting, 
capaciteitsvergroting en het tot stand brengen van een klimaat waarin MVO zich kan 
ontwikkelen. De Commissie stelt voor om het Forum regelmatig bijeen te laten komen om 
vooruitgang op het gebied van MVO te bezien. 

De onderhavige mededeling, COM(2006)0136, geeft de stand van zaken tot dusver weer. Ze 
wijst erop dat bewustwording, begrip en aanvaarding van MVO in de afgelopen jaren zijn 
verbeterd en dat initiatieven van het bedrijfsleven en andere betrokken partijen de 
ontwikkeling van MVO in Europa en elders in de wereld hebben bevorderd. Maatschappelijke 
dialoog, vooral per bedrijfstak, en Europese ondernemingsraden hebben bij de ontwikkeling 
van MVO een constructieve rol gespeeld. 



DT\628379NL.doc 3/7 PE 378.458v01-00

NL

Voorts wijst de mededeling erop dat de aanvaarding, tenuitvoerlegging en strategische 
integratie van MVO door Europese ondernemingen verder verbeterd moet worden. De rol van 
werknemers, hun vertegenwoordigers en hun vakbonden moet verder worden versterkt, en 
externe betrokken organisaties zoals NGO's en consumentenorganisaties moeten een 
belangrijker rol krijgen. 

Doel van de Commissie is om Europa tot een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te maken. Daartoe stelt zij verdere maatregelen voor. Ten eerste wordt MVO 
politiek beter zichtbaar door het te koppelen aan het opnieuw gelanceerde Partnerschap van 
Lissabon voor groei en werkgelegenheid. De Commissie nodigt de Europese ondernemingen 
uit om "in een hogere versnelling te schakelen" en hun engagement voor MVO te versterken. 
Door MVO te koppelen aan de herziene strategie van Lissabon wil de Commissie een 
gunstiger omgeving scheppen voor alle bij MVO betrokken actoren en samen met alle 
betrokken partijen de potentiële bijdrage van MVO aan de maatschappelijke ontwikkeling in 
de Europese landen onderzoeken. 

In deze mededeling kondigt de Commissie tevens aan het Europees Verbond voor MVO te 
sullen steunen. Dit Verbond is een overkoepelend politiek instrument voor nieuwe of 
bestaande MVO-initiatieven van grote ondernemingen, KMO's en hun belanghebbenden. Het 
Verbond krijgt drie belangrijke terreinen van activiteit - voorlichting, hulp bij het 
"mainstreamen" en ontwikkelen van open samenwerkingsverbanden en het scheppen van een 
klimaat waarin MVO zich kan ontwikkelen.

Verder is er discussie over de wijze waarop MVO kan bijdragen aan een aantal doelstellingen 
van overheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld beter geïntegreerde arbeidsmarkten en hogere niveaus 
van sociale integratie, investering in levenslang leren en inzetbaarheid, en verbetering van de 
volksgezondheid.

3. Is dit een echte evolutie in de Europese aanpak van MVO?

Ondanks twee belangrijke vernieuwingen, d.w.z. een duidelijke gerichtheid op MVO binnen 
de Strategie voor groei en werkgelegenheid ten einde MVO meer politiek profiel te geven en 
de steun aan het Europees Verbond voor MVO, zijn veel elementen in de 
Commissiemededeling niet nieuw.

Enkele toezeggingen van de Commissie in het groen- en witboek en het MVO-Forum worden 
herhaald. Onder meer:

• voorlichting en bevordering van de uitwisseling van de beste praktijken
• steun aan verder onderzoek naar MVO
• ondersteuning van MVO door het MKB van
• opneming van MVO in het sociaal, werkgelegenheids-, milieu, industrieel en 

consumentenbeleid
• weerslag van MVO voor het handels- en ontwikkelingsbeleid
• inbouwen van MVO in opleiding en ontwikkeling
• bevorderen van bewustwording en tenuitvoerlegging van OESO-richtsnoeren.
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Er is echter een gebrek aan voorstellen van de Commissie voor concrete maatregelen in 
verband met deze beginselen, en te weinig duidelijkheid over de vraag in hoeverre deze 
toezeggingen reeds zijn verwezenlijkt.

Bovendien heeft het Parlement de Commissie in zijn eerdere resoluties over MVO verzocht 
een aantal specifieke maatregelen te nemen, waaronder:

• indiening van een voorstel voor opneming van sociale en milieurapportage naast 
financiële rapportage

• indiening van een voorstel inzake sociale labels
• opneming van een sectie die ondernemingen verplicht informatie te verstrekken over 

sociale/milieugevolgen van hun activiteiten, bij de volgende herziening van de 
richtlijn betreffende de Europese ondernemingsraad

• integratie van MVO in alle beleidsterreinen
• invoering van een openbaar registratiesysteem van bedrijfslobbyisten
• bevordering van MVO bij alle diensten van algemeen belang
• opneming van het begrip en het beginsel van MVO in de 

werkgelegenheidsrichtsnoeren
• koppeling van behoorlijke prestaties op sociaal en milieugebied en personeelsbeleid 

van ondernemingen aan subsidies en het beleid inzake overheidsaankopen
• hantering van een zwarte lijst ter voorkoming van inschrijving op overheidscontracten 

door EU-ondernemingen verantwoordelijk voor omkoping.

Geen van deze voorstellen is in de onderhavige Commissiemededeling opgenomen.

De Commissie heeft verklaard het bevorderen van MVO niet langs de weg van regelgeving te 
zullen benaderen omdat zij niet gelooft dat bijvoorbeeld normen voor geheel Europa of 
nieuwe vereisten voor rapportage op EU-niveau zullen bijdragen aan het bereiken van de 
doelstelling om de inzet van het bedrijfsleven ten behoeve van MVO te stimuleren.

Hier moet echter een belangrijke vraag worden gesteld, namelijk in hoeverre de Europese 
Commissie zijn eerdere toezeggingen inzake MVO gestand heeft gedaan, in hoeverre 
deze toezeggingen vandaag de dag nog relevant zijn en welke concrete maatregelen het 
Parlement thans van de Commissie moet verlangen?

Ten tweede, nu de Commissie kennelijk iedere suggestie van methoden ter uitvoering 
van MVO of zelfs systemen voor waarneming van vrijwillige initiatieven heeft laten 
varen, hoe kan een dergelijke benadering dan iets doen aan de verwarrende wildgroei 
van het aantal MVO-initiatieven of onderscheid maken tussen ondernemingen die 
streven naar hoge normen voor sociale en milieuverantwoordelijkheid en andere die 
MVO wel gebruiken voor public relations maar blijk geven van weinig echte inzet op dit 
punt?

Ten derde, indien de definitie van MVO van de Commissie dat het zaak is om ondernemingen 
zover te krijgen dat zij 'verder gaan dan de minimale wettelijke vereisten', wordt aanvaard, 
wat moet het debat dan aan met de wijdverbreide aanwijzingen dat het plaatselijk 
arbeidsrecht zowel in de EU als door EU-ondernemingen in derde landen niet wordt 
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nageleefd, en met maatregelen van EU-ondernemingen in derde landen waar regeringen 
internationaal overeengekomen normen, waaronder verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie zoals die betreffende de rechten van vakbonden, niet in hun eigen 
nationaal recht opnemen?

Ten vierde, mocht het Parlement zich blijven inzetten voor een gemengde vrijwillige/-
regelgevende benadering, moet het dan vasthouden aan zijn prioriteit van verplichte 
rapportage door ondernemingen inzake sociale en milieugevolgen en gevolgen voor de 
mensenrechten, en/of moet het andere oplossingen voor verantwoording van 
ondernemingen overwegen, zoals sociale en milieuverplichtingen van directeuren van 
ondernemingen of directe buitenlandse aansprakelijkheid (waarbij een onderneming in 
eigen land voor het gerecht kan worden gedaagd ingeval gerechtelijke systemen in de 
gastlanden niet functioneren)?

4. De koppeling tussen MVO en concurrentievermogen

Deze nieuwe, door de Commissie voorgestelde benadering lijkt enkele nieuwe kansen te 
bieden, en onderzoek lijkt erop te wijzen dat er voor economieën als geheel een verband 
bestaat tussen verantwoord gedrag van het bedrijfsleven en breder economisch succes. De 
vraag dringt zich echter op wat we moeten doen met onverantwoordelijk milieu- of sociaal 
gedrag door ondernemingen die kennelijk geen zakelijke argumenten (mogelijk op korte 
termijn) zien die voor maatregelen pleiten? Wat is bovendien het verband tussen 
sommige praktijken ter minimalisering van de kosten zoals meedogenloze aankoop-
/uitbestedingspraktijken ter wille van "lagere prijzen, korte levertijden" of in sommige 
gevallen anti-competitief gedrag en MVO-beleid?

5. Europese initiatieven in verband met internationale maatregelen inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen

De mededeling zwijgt voornamelijk over EU-maatregelen in verband met zich ontwikkelende 
internationale initiatieven inzake MVO. Toch heeft de "Global Compact" van de VN sinds de 
laatste mededeling van de Commissie strengere regels voor naleving opgesteld, is het "Global 
Reporting Initiative" naar Europa verplaatst en verder ontwikkeld, is uitvoering gegeven aan 
de herziene richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen, heeft de Raad van 
de VN betreffende de Mensenrechten een rapporteur voor Mensenrechten en Bedrijfsleven 
benoemd en heeft de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling intergouvernementele 
initiatieven inzake verantwoording van ondernemingen toegezegd.

In hoeverre bestaat het gevaar dat Europa vanwege de nieuwe benadering zijn leidende 
rol bij het internationale debat over MVO verspeelt, en welke nieuwe initiatieven kan de 
Europese Unie ontplooien om zowel wereldwijde maatregelen inzake verantwoord 
ondernemen te bevorderen als om te zorgen dat internationale benaderingen beter 
worden toegepast als het om in de EU gevestigde ondernemingen gaat?

6. Van het proces zelf naar de resultaten

Uit een recent voorbeeld van het onderzoek van het Wereldnatuurfonds (WWF) van de CO2-
analyses van beleggingsportefeuilles blijkt dat veel ondernemingen die zijn opgenomen in 
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duurzaamheidsindexen en SRI-fondsen voor sociaal verantwoorde investeringen, een slechter 
CO2-profiel hebben dan ondernemingen die niet waard worden geacht om in op ethische 
gronden geselecteerde fondsen te worden opgenomen. De ondernemingen die uit hoofde van 
hun MVO-proces in deze indexen en SRI-fondsen zijn opgenomen, maken nog steeds geen 
aanstalten om de feitelijke milieugevolgen onder ogen te zien en erover te rapporteren.

Bovendien lijkt de mededeling van de Commissie weinig te bevatten over de koppeling tussen 
MVO en duurzame ondernemingspraktijk, zoals het onderzoeken van ideeën als ecologische 
grenzen bij wijze van beslissende informatie voor ondernemingsstrategieën of methoden voor 
het ontkoppelen van waardeschepping en het gebruik van niet-hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen.

Dit voert ons tot de vraag hoe kan de Europese Unie zorgen dat het debat over MVO niet 
langer gaat over het proces maar over de resultaten, bijvoorbeeld als het gaat om 
duidelijke aantasting van het wereldmilieu, verlies van biodiversiteit en overmatig 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen? 

7. Ondersteuning van het welslagen van het Verbond voor het bedrijfsleven en het 
"Multi-Stakeholder Forum" voor MVO

Kan het Parlement, hoewel deze initiatieven naar de mening van sommige belanghebbenden 
omstreden zijn, met de Commissie samenwerken om het welslagen ervan te stimuleren en 
te steunen? CSR Europe, dat in het Verbond een beslissende rol speelt, heeft bij voorbeeld 
een Europese cartografie voor MVO opgesteld, die duidelijk diversiteit en gezondheid en 
veiligheid aanwijst als twee terreinen die veel minder innovatie opleveren vergeleken met 
andere kwesties in verband met MVO. Het Parlement zou kunnen overwegen om in zijn 
resolutie aan deze terreinen prioriteit toe te kennen.

Wat het "Multi-Stakeholder Forum" betreft, zijn veel deelnemers het erover eens dat de regel 
"no fame, no shame" bevorderlijk is voor een doeltreffende dialoog, maar er waren wel 
diverse klachten dat de vereiste consensus in de praktijk betekende dat alleen over het kleinst 
gemene veelvoud overeenstemming kon worden bereikt en dat er bij verschil van mening 
geen bevredigende procedure was. Hoe kan dit probleem worden opgelost om te zorgen 
dat het "Multi-Stakeholder Forum" op Europees niveau doelmatig functioneert? Hoe 
kunnen voorts kleine en middelgroten ondernemingen volledig bij dit proces worden 
betrokken zonder dat de toepassing van MVO op grote ondernemingen verwatert?

8. Conclusie

Enkele critici voeren aan dat het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen in 
ondernemingen, in de lidstaten en internationaal dramatische vorderingen te zien heeft 
gegeven, maar dat het debat op het niveau van de Europese Unie door overdreven 
voorzichtigheid, wantrouwen en onenigheid wordt gekenmerkt.

De rapporteur moedigt alle deelnemers aan om het debat over de onderhavige mededeling en 
het antwoord van het Parlement zonder vooropgezette meningen aan te gaan en te trachten 
samen met de diverse groepen belanghebbenden tot een nieuw begrip te komen en te 
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erkennen dat de Europese Unie echte toegevoegde waarde aan haar beleid en programma's 
kan verlenen.

Als Leden van het Europees Parlement moeten we kiezen voor een dergelijke constructieve 
benadering bij het formuleren van onze eigen bijdrage aan het volgende stadium van het 
debat.
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