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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. støtter Kommissionens initiativ til at oprette et forum for dialog med de berørte parter 
mellem og i medlemsstater, der fremmer udveksling af bedste praksis og gør opmærksom 
på virksomhedernes sociale ansvar (VSA) på europæisk plan; understreger imidlertid, at 
Kommissionen ikke må tage initiativ til at oprette endnu en overflødig lovgivningsmæssig 
ramme, der inddrager regler, som ikke eksisterer i medlemsstaterne;

2. understreger, at inddragelsen af virksomheder i VSA-aktiviteter altid bør være frivillig, og 
at VSA-aktiviteter aldrig kan blive en erstatning for aktiviteter i den offentlige sektor, 
hvor sådanne foranstaltninger med rette kræves og skal være uafhængige af 
lovgivningsmæssige rammer, der gælder for aktører i den offentlige sektor;

3. opfordrer hver enkelt virksomhed til at træffe afgørelse om benchmarks for VSA-
løsninger; mener, at VSA-aktiviteter, der ikke udspringer fra virksomheder, men er pålagt 
udefra, kunne få negativ indvirkning på virksomhedernes vilje til at investere, navnlig i 
udviklingslande, og dermed kunne mindske mulighederne for økonomisk udvikling og 
bestræbelser på at udrydde fattigdommen;

4. 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 er i uoverensstemmelse med etisk adfærd, og anerkender, at åbne 
og konkurrenceprægede markeder kan være gunstige for velstand og bæredygtighed; 
understreger det etiske og kommercielle ansvar for aldrig at krænke de grundlæggende 
menneskerettigheder eller frihedsrettigheder, som alle europæiske virksomheder bør bære 
i deres aktiviteter i tredjelande; understreger ligeledes det ansvar, som virksomheder, der 
er involverede som arbejdsgivere eller berørte parter i den slags lande, har for aldrig at 
drage fordel af den eksisterende undertrykkelse af borgerne.


