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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken, zijnde de verantwoordelijke commissie, de onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt het door de Commissie genomen initiatief tot het opzetten van een forum voor een 
dialoog met de stakeholders in en tussen de lidstaten die op Europees niveau de 
uitwisseling van beste praktijken bevordert en het bewustzijn van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) vergroot; benadrukt desalniettemin dat de Commissie 
geen initiatieven mag nemen om weer een overbodig regelgevingskader tot stand te 
brengen dat nieuwe regels introduceert die in de betrokken lidstaten niet bestaan;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van ondernemingen bij MVO-activiteiten altijd een 
vrijwillig karakter dient te hebben, en dat MVO-activiteiten nooit een substituut kunnen 
zijn voor activiteiten van de publieke sector wanneer zulke maatregelen eigenlijk 
wenselijk zijn, en onafhankelijk moeten zijn van de geldende regelgevingskaders voor 
spelers in de publieke sector;

3. moedigt ondernemingen aan individueel een besluit te nemen over benchmarks voor 
MVO-oplossingen; is van mening dat MVO-activiteiten die niet voortkomen uit 
ondernemingen zelf, maar van buitenaf worden opgelegd, een ongunstig effect kunnen 
hebben op de bereidheid van ondernemingen om te investeren, met name in de 
ontwikkelingslanden, en zo de kansen op economische ontwikkeling zouden kunnen 
verkleinen en de inspanningen om de armoede uit te bannen zouden kunnen doen 
verminderen;

4. verwelkomt een dialoog die ondernemingen aanmoedigt een redelijk evenwicht te vinden 
tussen ethische overwegingen, het maken van winst en hun concurrentievermogen; 
verwerpt de idee dat inspanningen om de winst te vergroten niet verenigbaar zouden zijn 
met ethisch gedrag, en erkent de voordelen voor de welvaart en de duurzaamheid die open, 
competitieve markten brengen; benadrukt dat alle Europese ondernemingen bij hun 
activiteiten in derde landen de ethische en commerciële verantwoordelijkheid zouden 
moeten dragen om nooit de fundamentele mensenrechten of vrijheden te schenden; 
benadrukt tevens de verantwoordelijkheid van ondernemingen die als werkgever of 
betrokken partij in deze landen actief zijn, nooit te profiteren van de bestaande 
onderdrukking van burgers. 
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