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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at den nye definition, som er formuleret i Kommissionens meddelelse af 
25. oktober 2011 om virksomhedernes sociale ansvar (VSA), fremhæver, at 
overholdelsen af gældende ret og kollektive overenskomster er en forudsætning for 
ansvarlig adfærd, og specificerer de nødvendige rammer for VSA ved at stille krav om, at 
"sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder” 
indarbejdes i virksomhedernes operationer og hovedstrategi i tæt samarbejde med 
interessehaverne; gentager, at VSA også skal omfatte virksomhedernes adfærd over for 
og i tredjelande;

2. glæder sig over de bestræbelser, som EU og medlemsstaterne gør sig for at indpasse deres 
politikker efter OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, som opdateret i 
2011, og med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder1, og 
understreger, at disse bestræbelser, navnlig på området globale forretningsaktiviteter, 
endnu ikke svarer til et fuldstændigt tilsagn om at respektere og revidere de relevante 
standarder for sociale og miljø- og menneskerettighedsmæssige standarder;

3. understreger betydningen af at vurdere en virksomheds efterlevelse af kravene til socialt 
ansvar langs hele forsyningskæden; anser det for afgørende at have virkningsfulde og 
gennemsigtige indikatorer til at vurdere den nøjagtige indvirkning af en virksomheds 
aktiviteter fra en systematisk synsvinkel;

4. kræver, at hver af de 27 medlemsstater fremskynder revisionen af deres nationale 
handlingsplaner for VSA og udarbejdelsen af nationale gennemførelsesplaner for de 
relevante OECD-retningslinjer og FN's vejledende principper, hvilket bør være foretaget 
senest pr. december 2013; mener, at medlemsstaterne bør sikre, at disse planer udarbejdes 
med deltagelse af alle relevante interessehavere, herunder ngo’er, civilsamfundet, 
fagforeningerne, arbejdsgiverorganisationer og nationale menneskerettighedsinstitutter; 
opfordrer EU til at gøre det lettere at tilegne sig erfaringer fra de medlemsstater, som for 
øjeblikket gennemgår denne proces; tilskynder medlemsstaterne til at hente inspiration 
fra de retningslinjer, der er indeholdt i ISA 26000-standarden, der er den seneste version 
af Global Reporting Initiative-retningslinjerne, og fra den vejledning der er udarbejdet af 
Den europæiske gruppe af nationale menneskerettighedsinstitutioner;

5. fremhæver, at VSA blandt virksomheder både inden for EU og i tredjelande også bør 
udvides til områder som arbejdstilrettelæggelse, beskæftigelseskvalitet, lige muligheder, 
social inddragelse, bekæmpelse af forskelsbehandling og videreuddannelse;

6. opfordrer til, at der skabes øget politikkohærens på EU-niveau ved at bringe offentlige 

                                               
1 FN's Menneskerettighedsråd, 17. møde, 21. marts 2011, rapporten fra FN-generalsekretærens særlige 
repræsentant vedrørende menneskerettigheder og erhvervslivet, John Ruggie: ‘Guiding Principles on Business 
and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework’ 
(A/HRC/17/31) (herefter omtalt som “FN’s vejlededne principper”).
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indkøb, eksportkredit, god regeringsførelse, konkurrence, udvikling, handel, investering 
og andre politikker og aftaler i overensstemmelse med de internationale standarder på 
menneskerettigheds-, social- og miljøområdet, som fastsat i de relevante OECD- og FN-
retningslinjer og vejledende principper; opfordrer i denne forbindelse til samarbejde med 
organer, der repræsenterer arbejdstagerne, arbejdsgiverne og forbrugerne og samtidig 
trækker på den relevante rådgivning fra de nationale menneskerettighedsinstitutter, såsom 
publikationen fra Den europæiske gruppe af nationale menneskerettighedsinstitutioners 
til Kommissionen om menneskerettigheder og offentlige indkøb; opfordrer til 
meningsfuld og passende konsekvensvurdering af lovgivningsforslag med henblik på at 
undgå uoverensstemmelse med FN's vejledende principper, og insisterer på samordning 
med FN's arbejdsgruppe for menneskerettigheder og erhverv med henblik på at undgå 
uensartet og modstridende fortolkning af disse vejledende principper; minder, idet det 
samtidig anerkender betydningen af FN's menneskerettighedsramme for VSA, om 
betydningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særligt 
artikel 16 heri, der fastsætter den grundlæggende ret til at drive forretning, hvilket der bør 
tages behørigt hensyn til, og hvilket bør tjene som grundlag for at understøtte VSA-
politikker i EU; understreger vigtigheden af at afbalancere friheden til at drive forretning 
med andre rettigheder, der er sikret i dette charter, såvel som internationalt anerkendte 
principper og retningslinjer for VSA; udvalget glæder sig i denne forbindelse over de 
bestræbelser, som Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har 
gjort for at indsamle beviser og ekspertise om eksistensen og fortolkning af friheden til at 
drive forretning;

7. forpligter sig til fortsat og konsekvent at give udtryk for sin forventning om, at EU's 
institutioner og embedsmænd, herunder EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder samt lande- og regionsspecifikke særlige EU-repræsentanter, yder 
en indsats for at fremme dagsordenen for sociale, miljømæssige og 
menneskerettighedsrelaterede standarder i forhold til EU's eksterne forbindelser og 
aktiviteter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre 
konsekvensanalyser for grundlæggende rettigheder forud for indgåelse af og i forbindelse 
med evalueringen af multilaterale og bilaterale handels- og investeringsaftaler og ved 
tildelingen af udviklingsbistand, samt at sikre, at disse rettigheder respekteres;

8. anerkender, at de nationale menneskerettighedsinstitutter, der er blevet tilpasset 
Parisprincipperne, er velegnede til at yde støtte i forbindelse med gennemførelsen af FN's 
vejledende principper, herunder til at lette eller endda sikre adgangen til effektive 
retsmidler; opfordrer EU og medlemsstaterne til at anerkende de nationale 
menneskerettighedsinstitutter på lige fod med virksomheder og organisationer, der 
repræsenterer arbejdstagere, arbejdsgivere og forbrugerne som centrale parter i indsatsen 
for at fremme menneskerettighederne og erhvervslivets dagsorden, udvikle led mellem 
virksomheder, staten og civilsamfundet og fremme internationalt anerkendte sociale, 
miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede standarder og retningslinjer; tilskynder i 
denne forbindelse medlemsstaterne til at styrke og om nødvendigt udvide nationale 
menneskerettighedsinstitutters mandater, således at disse gøres mere effektive, eller, hvor 
disse institutter ikke findes inden for rammerne af Parisprincipperne, til at træffe 
foranstaltninger med henblik på at oprette sådanne, og tilskynder til, at EU udvikler 
hensigtsmæssig strategisk støtte hertil; forpligter sig til i samråd med LIBE- og/eller 
DROI-udvalget til at indføre regelmæssige årlige drøftelser med de nationale 
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menneskerettighedsinstitutter med henblik på at bygge videre på erfaringer, som er gjort 
ved DROI-udvalgets drøftelser på topmødet for EU's og østpartnerskabets ombudsmænd i 
2011, og til at supplere sådanne udvekslinger med målrettede workshops om 
menneskerettigheder og erhvervsliv;

9. glæder sig over vedtagelsen af den internationale Arbejdsorganisations vedtagelse den 
14. juni 2012 af henstilling nr. 202 om nationale mindstekrav til social beskyttelse; 
forpligter sig til at sætte menneskerettigheder og VSA-anliggender på dagsordenen for de 
kommende EU-møder med tredjelande, især de lande som EU har særlige forbindelser 
med; opfordrer til, at VSA indarbejdes i EU’s kontraktuelle forbindelser med tredjelande 
og anmoder om, at der i nødvendigt omfang udarbejdes oversættelser af FN’s vejledende 
principper ved brug af EP’s eller de andre EU-institutioners ressourcer;

10. tilskynder EU, og særligt Kommissionen, til at sikre, at de finansielle instrumenter, 
herunder Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR), 
betragter de nationale menneskerettighedsinstitutter, som er afstemt efter 
Parisprincipperne, som centrale medaktører til at nå deres mål og støtter dem i deres 
bestræbelser for at gøre effektiv brug af deres særlige stilling og menneskeretlige 
ekspertviden, således at der skabes rum for dialog mellem forskellige interesseparter, 
herunder statslige myndigheder, civilsamfundet og erhvervslivet, og herved

1) sikre, at emnet VSA og menneskerettigheder figurerer blandt prioriteterne for 
individuelle finansielle instrumenter i henhold til den nye, flerårige finansielle 
ramme (FFR) for perioden 2014-2020, og 

2) udvikle specifik støtte under EIDHR til erhvervsuddannelse og general 
kapacitetsopbygning inden for VSA og menneskerettigheder for 
civilsamfundsorganisationer, nationale menneskerettighedsinstitutter, 
menneskerettighedsforkæmpere, fagforeninger og andre 
menneskerettighedsorganisationer;

11. fastholder med det formål at sikre, at gennemførelsen af EU's nye VSA-strategi virker 
fremmende for samfundets interesser i al deres mangfoldighed, for respekten for 
menneskerettighederne og for vejen til en bæredygtig og inklusiv genopretning og 
udvikling, at EU-vejledningen om virksomheders pligt til at frigive oplysninger af ikke-
finansiel karakter (herunder oplysninger vedrørende miljømæssige, sociale og 
styringsmæssige forhold) skal sikre gennemsigtighed ved at fastsætte klare, utvetydige, 
fælles og på forhånd fastlagte rammer med specifik reference til menneskerettighederne, 
som er i nøje tråd med OECD’s og FN's vejledende principper og baseret på objektive 
indikatorer vedrørende: lighed mellem kvinder og mænd, herunder spørgsmål såsom 
lønforskel mellem kønnene og andelen af kvinder på ledende poster; unges lønninger;
arbejdstagernes mulighed for at melde sig ind i en fagforening og føre kollektive 
overenskomstforhandlinger; konkrete garantier for sikkerhed på arbejdet; og handicap;

12. opfordrer EU til at tage fat på manglerne vedrørende den interne kapacitet og ekspertise 
ved at gennemføre solide kursusprogrammer om menneskerettigheder og erhvervsliv i 
alle EU-institutionerne og på alle politikområder;

13. gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne om at forbedre håndhævelsen af 
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allerede gældende lovgivning vedrørende VSA- og menneskerettighedsspørgsmål og om 
at udarbejde yderligere løsninger til skabelse af lige konkurrencevilkår for medlems- og 
tredjelandes virksomheder med det formål at bekæmpe social dumping;

14. opfordrer til menneskerettigheds- og forsyningskædestandarder for udvisning af rettidig 
omhu på EU-plan, som blandt andet skal opfylde de krav, der er fastsat i OECD's 
retningslinjer for passende omhu for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra 
konfliktområder og højrisikoområder og blandt andet behandle områder med et betydeligt 
potentiale for negativ eller positiv indvirkning på menneskerettighederne, såsom de 
globale eller lokale forsyningskæder, konfliktmineraler, underentreprise, land grabbing 
og regioner med utilstrækkelige arbejdsmarkedsregler og arbejdstagerbeskyttelse eller 
med produktion af varer, der er farlige for miljø og sundhed; glæder sig over de 
programmer, der allerede er etableret af EU, navnlig retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), programmer inden for 
skovbrug, og støtter private initiativer såsom gennemsigtighedsinitiativet for 
udvindingsindustrien (EITI);

15. anmoder om, at det i tilfælde, hvor EU og medlemsstaterne er handelspartnere (f.eks. 
offentlige indkøb, statsejede virksomheder, konsortier, eksportkreditgarantier og større 
projekter i tredjelande), prioriteres, at der er overensstemmelse med OECD’s og FN's 
retningslinjer og principper, hvilket bør afspejles i specifikke kontraktbestemmelser, der 
fastsætter konsekvenser for de virksomheder, som uden videre krænker 
menneskerettighederne; henstiller, at den påtænkte "EU-platform for eksternt samarbejde 
og udvikling" indgår som led i fastsættelsen af de foranstaltninger, der har til formål at 
forbedre kvaliteten og effektiviteten af EU's eksterne samarbejde, blandingsmekanismer 
og finansielle instrumenter såvel som i fremme af samarbejde og samordning mellem EU, 
de finansielle institutioner og andre interessenter på dette område;

16. understreger betydningen af FN's ramme for beskyttelse, overholdelse og afhjælpning og 
mener, at rammens tre søjler – statsmagtens ansvar for at værne mod 
menneskerettighedskrænkelser, erhvervslivets ansvar for at respektere 
menneskerettighederne og behovet for mere effektiv adgang til 
afhjælpningsforanstaltninger – bør støttes gennem hensigtsmæssige foranstaltninger, der 
muliggør gennemførelse heraf;

17. understreger, at de europæiske virksomheder, deres datterselskaber og underleverandører 
i betragtning af deres andel i verdenshandelen spiller en afgørende rolle i at fremme og 
udbrede social- og arbejdsmarkedsstandarder i hele verden; anerkender at klager mod 
EU-baserede virksomheder, som opererer uden for Unionens område, ofte løses bedre in 
situ; bifalder de OECD-etablerede nationale kontaktpunkter som statslige, ikke-retlige 
mekanismer, der kan mægle i en lang række af erhvervs- og 
menneskerettighedskonflikter; tilskynder dog virksomhederne til at gøre en større indsats 
for at udvikle klagemekanismer, som er i overensstemmelse med FN’s vejledende 
princippers krav om effektivitet, og til at søge yderligere kyndig vejledning gennem 
internationalt anerkendte principper og retningslinjer, især de nyligt opdaterede OECD-
retningslinjer for multinationale virksomheder, de ti principper i FN's Global Compact-
initiativ, den vejledende ISO 26000-standard om social ansvarlighed og ILO's 
trepartsprinciperklæring om multinationale virksomheder og socialpolitik;
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18. glæder sig over Kommissionens intensioner om at ændre bestemmelserne i Bruxelles I-
forordningen om international privatret, særligt indførelsen af princippet om ”forum 
necessitatis”; understreger behovet for, at der gennem reformer af Bruxelles I- og Rom II-
forordningerne sker en yderligere forbedring af adgangen til retsmidler for ofre for 
menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted som følge af virksomhedsaktiviteter 
uden for EU; kræver virkningsfulde foranstaltninger til fjernelse af nuværende hindringer 
for adgangen til prøvelse ved domstolene, såsom urimelige sagsomkostninger, ved hjælp 
af initiativer til f.eks. udvikling af minimumstandarder for kollektive søgsmål eller 
løsninger på problemet vedrørende virksomheders særskilte status som juridisk person;

19. opfordrer til udvikling af mere effektive gennemsigtigheds- og ansvarlighedsstandarder 
for EU-teknologivirksomheder i forhold til eksport af teknologier, der kan bruges til at 
krænke menneskerettighederne eller til at modarbejde EU's sikkerhedsinteresser;

20. glæder sig over Kommissionens ønske om at behandle spørgsmålet om VSA i forbindelse 
med udvidelse; er dog skuffet over, at spørgsmålet ikke er taget specifikt op under 
tiltrædelsesforhandlingerne med kandidatlandene og heller ikke fremgår af 
Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 ”Udvidelsesstrategi og vigtigste 
udfordringer 2012-2013” (COM(2012)0600);

21. glæder sig over Kommissionens intention om at arbejde hen imod etableringen af en 
global støttekampagne, internationale retningslinjer og supplerende lovgivning for at 
sikre, at EU-baserede virksomheder har en positiv indvirkning på fremmede samfund; 
bemærker, at virksomhedernes positive indvirkning på fremmede samfund kan vurderes 
ud fra bl.a. lokalbefolkningens adgang til ressourcer, fødevaresuverænitet og deres 
samfunds selvskabte udvikling;

22. opfordrer til implementering af princippet "kend din slutbruger" med det formål at 
forebygge menneskerettighedskrænkelser i begge retninger langs produktions- og 
markedsstrømmene;
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