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FORSLAG

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

1. understreger, at overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og ILO's 
dagsorden for anstændigt arbejde samt af OECD's retningslinjer for multinationale 
selskaber og FN's "Global Compact" kan have en positiv indvirkning på et lands økonomi 
ved at sikre den sociopolitiske balance og højne arbejdsstyrkens kvalifikationsniveau; er i 
den forbindelse af den opfattelse, at det er af allerstørste vigtighed, at der indføjes en 
social klausul i WTO-aftaler, eftersom arbejdstagerrettigheder er afgørende for at nå 
2015-målene og fremme den interne udvikling i fattige lande; bemærker, at de sociale 
bestemmelser i EU's præferencehandelsaftaler præsenteres som mål, der skal nås, frem for 
juridiske forpligtelser, der skal håndhæves, da der ikke er fastsat bestemmelser om reelle 
håndhævelsesmekanismer; understreger ligeledes vigtigheden af, at der træffes konkrete 
foranstaltninger til at sikre, at de sociale bestemmelser i EU's præferencehandelsaftaler 
opfyldes, samt at de overvåges, revideres og håndhæves i passende omfang;

2. anmoder Den Europæiske Union og dens medlemsstater om at lægge pres på europæiske 
virksomheder, der er etableret i udviklingslande, for at få dem til at foregå med et godt 
eksempel for så vidt angår socialt ansvar og fremme af acceptable arbejdsvilkår;

3. fremhæver, at der er rapporteret om gentagne overtrædelser af grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder i adskillige lande med GSP Plus-status, uden at dette har medført 
suspension af præferencer; mener, at den manglende håndhævelse af konditionaliteten 
undergraver EU's ambitioner om at fremme social- og arbejdsmarkedspolitikken og de 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder globalt og strider mod princippet om 
politikkohærens for udvikling;

4. erkender, at selv om tendensen inden for bilaterale handelsaftaler gradvist går i retning af 
større accept af arbejdstagerrettigheder og sociale standarder i tilknytning til 
handelsdagsordener, indeholder frihandelsaftaler stadig få henvisninger til de sociale 
standarder; beklager, at EU ikke råder over en standardmodel for en "social klausul", der 
skal indføjes i alle bilaterale handelsaftaler; opfordrer EU til at inkorporere en social 
klausul, der er på linje med andre internationalt vedtagne og anerkendte standarder (dvs. 
ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder), i alle EU's eksterne handelsaftaler, 
herunder dem, der ligger inden for WTO's rammer;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte initiativer til fremme af 
produktiv beskæftigelse, investering i menneskelige ressourcer, omfordelingsmekanismer, 
social beskyttelse, ligestilling, social dialog og effektiv håndhævelse af 
arbejdstagerrettigheder;

6. tilskynder parterne i frihandelsaftaler til fortsat at anerkende princippet om fuld og 
produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle som et afgørende element i en 
bæredygtig udvikling for alle lande og som et prioriteret mål for det internationale 
samarbejde, og til at fremme udviklingen af den internationale handel i en retning, der 



PE456.810v02-00 4/6 AD\861669DA.doc

DA

bidrager til fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle i henhold til 
ministererklæringen fra FN's Økonomiske og Sociale Råd fra 2006 om fuld beskæftigelse 
og anstændigt arbejde;

7. opfordrer parterne i frihandelsaftaler til i overensstemmelse med de forpligtelser, der 
følger af medlemskabet af ILO og af ILO-erklæringen om grundlæggende principper og 
rettigheder i forbindelse med arbejde og dens opfølgning, vedtaget af Den Internationale 
Arbejdskonference på dens 86. samling i 1998, at forpligte sig til i såvel lovgivning som 
praksis at respektere, fremme og anvende principperne vedrørende de grundlæggende 
rettigheder, dvs.:
(a) foreningsfrihed og faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive 

forhandlinger
(b) afskaffelse af alle former for tvunget eller pligtmæssigt arbejde
(c) reel afskaffelse af børnearbejde samt
(d) afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv;

8. understreger, at det er op til de enkelte lande og medlemsstater at undertegne ILO-
konventionerne, men beklager den ringe gennemførelse og håndhævelse af sociale 
standarder, især ILO-konventioner og principperne for virksomhedernes sociale ansvar 
(VSA), i en række af EU's partnerlande; opfordrer ligeledes EU til at træffe 
foranstaltninger til at sikre effektiv gennemførelse af de sociale standarder; understreger, 
at ILO tillader indførelse af handelssanktioner mod lande, der ikke overholder deres 
internationale forpligtelser; opfordrer EU til at forfølge en strategi baseret på incitamenter 
og sanktioner i forbindelse med bilaterale og regionale aftaler, således at det sikres, at de 
sociale bestemmelser i EU's præferenceaftaler håndhæves effektivt; understreger, at GSP 
og GSP Plus bør overvåges på konsekvent vis, samtidig med at overvågningsprocessen 
bør være mere gennemsigtig;

9. påskønner ILO's tilsynsordning for internationale arbejdstagerrettigheder, som er 
enestående i international sammenhæng og bidrager til at sikre, at landene gennemfører de 
konventioner, de ratificerer; understreger, at ILO i tilfælde af problemer bør bistå landene 
gennem social dialog og teknisk bistand;

10. bemærker, at EU allerede har forpligtet sig til at fremme anstændigt arbejde og bekæmpe 
udnyttelse af arbejdskraften, navnlig i sine handelsaftaler; men bemærker også, at EU ikke 
håndhæver den potentielle konditionalitet, der er indeholdt i mange af de bilaterale og 
regionale frihandelsaftaler; opfordrer i denne forbindelse EU til at integrere social- og 
arbejdsmarkedspolitiske aspekter i Udenrigstjenestens aktiviteter og sikre ratificeringen 
og implementeringen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og samtidig undgå 
undtagelser fra generelle regler, f.eks. i eksportforarbejdningszoner, fordi sådanne 
undtagelser indebærer en risiko for et "underbudskapløb" ("race to the bottom") og 
dermed for undergravning af visse sociale standarder;

11. fastholder, at handelsforhandlinger, der forfølges inden for WTO, ikke skal true den 
sociale udvikling; bekræfter, at ILO bør have lov til at forelægge ekspertrapporter for 
WTO under handelskonflikter;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til god regeringsførelse på 
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det finansielle, skattemæssige og retslige område som en metode til at styrke 
globaliseringens sociale dimension;

13. minder om, at VSA er et koncept, hvorved virksomhederne frivilligt integrerer sociale og 
miljømæssige hensyn i deres forretningsstrategi; bemærker, at indførelsen af VSA-
praksisser kan genskabe tilliden til erhvervslivet, hvilket er af afgørende betydning for 
Europas sociale markedsøkonomi; bemærker imidlertid, at VSA-konceptets heterogenitet, 
herunder det forhold, at forskellige virksomheder har udviklet forskellige standarder for 
social regnskabsføring, revision og rapportering, rejser spørgsmålet om 
sammenlignelighed; anerkender den indsats, EU har gjort for at indføre mere overordnede 
retningslinjer for definitionen og anvendelsen af VSA; påpeger, at begrebets sammensatte 
og heterogene karakter imidlertid er forblevet uændret; opfordrer EU til at tage konkrete 
skridt i internationale fora for at opgive den frivillige strategi for VSA og fastlægge klare 
retlige forpligtelser for virksomheder med hensyn til menneskerettigheder og de 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder, sammen med effektive måder at holde dem 
ansvarlige på i tilfælde af overtrædelser; foreslår for eksempel, at medlemsstaterne, når de 
anmodes om investeringsgarantier af multinationale selskaber, kæder sådanne garantier 
sammen med en implementering af de officielle VSA-retningslinjer;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udforme en proaktiv strategi for 
afhjælpning af de sociale konsekvenser af tilpasninger og omstruktureringer i relation til 
globaliseringen;

15. opfordrer Kommissionen til at fremme de grundlæggende ILO-konventioner på en mere 
proaktiv måde og til at oprette en EU-hotline for børnearbejde, hvor borgerne kan 
anmelde europæiske virksomheder, der gør brug af børnearbejde hvor som helst i verden; 
mener, at en sådan hotline bør have en lille, men tilstrækkelig researchkapacitet, der kan 
sætte den i stand til at a) offentliggøre en årlig rapport om sine undersøgelser og b) bistå 
europæiske virksomheder i deres bestræbelser for at eliminere børnearbejde fra deres 
forsyningskæde;

16. opfordrer indtrængende EU til at tage passende skridt på internationalt plan til at bekæmpe 
den sociale dumping, som visse lande benytter sig af i deres forretningspraksis, såvel i EU 
som i tredjelande, der modtager udviklingsbistand fra EU;

17. påpeger behovet for at finde en passende balance mellem styrkelsen af industriens 
konkurrenceevne og hensynet til dens indvirkninger på miljø og samfund; bifalder i den 
forbindelse de initiativer, Kommissionen har taget til at gøre virksomhedernes sociale 
ansvar til en del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
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