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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. bemærker, at heterogeniteten af begrebet "virksomhedernes sociale ansvar" (VSA), 
herunder det forhold, at forskellige virksomheder har udviklet forskellige standarder for 
social regnskabsføring, revision og rapportering, gør det svært at sammenligne de 
forskellige niveauer af VSA; understreger, at internationalt godkendte regler om VSA vil 
skabe tillid og retfærdighed i forretningsmæssige forbindelser og give fordele som vished, 
gradvis eksigibilitet, universalitet og bemyndigelse af interessenterne; 

2. er enig med Kommissionen i, at VSA skal omfatte menneskerettigheder, beskæftigelses-
og ansættelsespraksisser, miljøspørgsmål (såsom biodiversitet, klimaforandringer, 
ressourceeffektivitet) samt bekæmpelse af bestikkelse og korruption, dvs. gennem god 
forvaltningspraksis på skatteområdet (gennemsigtighed, udveksling af oplysninger og fair 
skattekonkurrence); 

3. påpeger, at VSA dækker en bred vifte af sociale standarder, som der er meget lidt fokus 
på, fordi der ikke er fastsat indikatorer, med hvilke man kan måle fremskridt med hensyn 
til sociale forhold; 

4. understreger, at det bør være nemt for investorer og forbrugere at identificere 
virksomheder, som er engageret i VSA, da dette vil tilskynde virksomhederne i deres 
indsats;

5. fremhæver, at EU er nødt til at se på muligheden for at indføre passende mærker eller 
etiketter, som kan anvendes ved siden af firmanavnet eller på produkter fra virksomheder,  
som er engageret i VSA, således at det bliver nemt at identificere dem; 

6. påpeger, at VSA er det bedste redskab, hvormed virksomheder kan vise deres 
engagement, solidaritet og samfundsmæssige ansvar, og det er desuden afgørende for at 
nå målet om udviklingsvenlig politikkohærens; glæder sig over Kommissionens tilsagn 
om at fremme VSA i fuld overensstemmelse med de gældende internationale 
retningslinjer, blandt andre OECD's nyligt ajourførte retningslinjer for multinationale 
virksomheder (Guidelines for Multinational Enterprises), de ti VSA-principper i FN’s 
"Global Compact"-initiativ (United Nations Global Compact), den vejledende ISO 26000-
standard om social ansvarlighed (ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility), 
ILO's treparts-principerklæring om multinationale virksomheder og socialpolitik 
(Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social 
Policy) og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights); beklager dog, at der for det 
meste er valgfrihed med hensyn til formuleringen af VSA;

7. beklager dybt den manglende information til SMV'er om FN’s "Global Compact"-
initiativ, hvorunder virksomheder kan forpligte sig til at tilpasse deres operationer og 
strategier til 10 universelt accepterede principper inden for områderne 
menneskerettigheder, arbejde, miljø og korruptionsbekæmpelse; 
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8. understreger, at FN’s "Global Compact"-initiativ og ISO 26000-standarderne ikke i 
tilstrækkelig grad er tilpasset SMV'ernes behov, hvilket gør hele idéen om VSA mindre 
effektiv i EU; 

9. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt både på EU-plan og nationalt plan at 
tænke over, hvordan skattemæssige incitamenter kan benyttes til mere bredt at fremme 
VSA blandt virksomheder;

10. understreger, at VSA som en rent frivillig forpligtelse kan være utilstrækkeligt til at 
håndtere eksterne omkostninger ved multinationale virksomheders aktiviteter, herunder 
menneskerettighedskrænkelser og miljøforringelser; gentager sin opfordring til 
udenlandske investorer og virksomheder, der opererer i udviklingslande til fuldt ud at 
opfylde internationale retligt bindende forpligtelser vedrørende menneskerettigheder, 
miljø og ILO's grundlæggende arbejdsstandarder samt FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder; opfordrer til, at VSA-politikker også omfatter 
særlige foranstaltninger til at imødegå den ulovlige praksis med at sortliste arbejdstagere 
og nægte dem adgang til beskæftigelse, som ofte finder sted på grund af deres 
fagforeningsmedlemskab og -aktiviteter eller deres roller som sundheds- og 
sikkerhedsrepræsentanter; 

11. fremhæver, at virksomheder bør tilskyndes til at gennemføre VSA-praksisser, og at 
virksomheder, der allerede har gennemført sådanne praksisser, bør tilskyndes til at 
forfølge målene for VSA; anmoder Kommissionen om at overveje incitamenter, som 
f.eks. prioritering i EU's offentlige indkøbskontrakter, således at virksomhederne vil 
betragte VSA som en mulighed og ikke som en trussel;

12. understreger, at VSA bør resultere i klare forpligtelser til at respektere arbejdstageres 
rettigheder, beskyttelse og trivsel med resultatindikatorer og klare benchmarks til måling 
af resultater, og at der bør indføres objektiv, inklusiv og gennemsigtig kontrol og effektive 
ansvarliggørelses- og håndhævelsesmekanismer i forbindelse med håndteringen af 
overtrædelser, herunder en mere åben og klar procedure for indgivelse og behandling af 
klager og for iværksættelse af undersøgelser, når det er nødvendigt; 

13. gentager, at VSA bør gælde for alle virksomheder, så der skabes fair og lige vilkår; 
påpeger imidlertid, at den måde, hvorpå udvindingssektorens virksomheder opererer i 
udviklingslandene, gør det nødvendigt at gå videre end en frivillig tilgang; understreger, at 
investeringer foretaget af olieindustrien i Nigeria er et godt eksempel på begrænsningerne
ved VSA, som de gennemføres i øjeblikket, hvor virksomhederne har undladt at tage 
VSA-initiativer til at skabe bæredygtig virksomhedspraksis eller bidrage til deres 
værtsstaters udvikling; støtter kraftigt forslaget til retsakt om rapporteringskrav for det 
enkelte land baseret på standarderne i initiativet til fremme af åbenhed inden for 
udvindingsindustrien (EITI) og rapportering om salg og fortjenester samt om 
skatter/afgifter og indtægter med henblik på at bremse korruption og forhindre 
skatteunddragelse; opfordrer desuden den europæiske udvindingsindustri, som opererer i 
udviklingslande, til at foregå med et godt eksempel på social ansvarlighed og fremme af 
ordentligt arbejde;

14. opfordrer Kommissionen til at tage yderligere initiativer med sigte på at frigive og styrke 
potentialet i CSA for at tackle klimaforandringer (ved at knytte det sammen med 
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ressource- og energieffektivitet), f.eks. i de procedurer virksomhederne benytter til at 
indkøbe råvarer; 

15. understreger, at VSA bør gælde for hele forsyningskæden, herunder alle 
underleverandørniveauer og uanset om det gælder levering af varer, arbejdstagere eller 
tjenesteydelser, at det bør omfatte bestemmelser, der udvider beskyttelsen til at inkludere 
migrantarbejdere, vikarer fra vikarbureauer og udstationerede arbejdstagere, samt at det 
bør være baseret på rimelig betaling og ordentlige arbejdsvilkår og sikre fagforeningsret 
og frihedsrettigheder; er af den opfattelse, at begrebet ansvarlig styring af 
forsyningskæden skal videreudvikles som en mekanisme til levering af VSA; 

16. er af den opfattelse, at VSA-dagsordenen for at få reel indvirkning på 
fattigdomsbekæmpelsen også skal sætte fokus på SMV'er, da deres samlede sociale og 
miljømæssige betydning er markant; 

17. finder, at EU's virksomheder bør være retligt ansvarlige, og at der bør indføres forskellige 
former for ansvarliggørelsesmekanismer og ansvarsordninger mellem dem og deres 
datterselskaber og de enheder, de kontrollerer i udviklingslande; glæder sig endvidere 
over det arbejde, der er gjort af civilsamfundet i EU, som har været aktivt involveret i at 
skabe opmærksomhed om overtrædelser, som begås af disse virksomheder i udlandet; 

18. insisterer på, at staten har pligt til at beskytte mod krænkelser af menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, herunder fra virksomheders side, til at holde virksomhederne 
ansvarlige, værne om forsamlingsfriheden og retten til kollektive forhandlinger og til at 
give ofrene adgang til domstolene; opfordrer Kommissionen til at træffe effektive 
foranstaltninger til at gøre FN's "Protect, Respect and Remedy"-ramme som foreslået af 
John Ruggie, FN's særlige repræsentant for erhvervslivet og menneskerettighederne, 
operationel;

19. understreger, at en bedre gennemførelse af FN's retningslinjer vil bidrage til EU's 
målsætninger vedrørende specifikke menneskerettighedsaspekter og vigtige 
arbejdsstandarder; opfordrer derfor EU til at arbejde hen imod en entydig international 
retlig ramme for virksomheders ansvar og forpligtelser i forhold til 
menneskerettighederne;

20. glæder sig over, at antallet af virksomheder, der offentliggør information om deres 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige resultater, er vokset betydeligt i de senere år; 
gør imidlertid opmærksom på, at de virksomheder, der offentliggør denne type 
information, stadig kun udgør en lille del af det globale erhvervsliv; bemærker, at EU's 
regnskabsmoderniseringsdirektiv (2003/51/EF)1, selv om det sikrer et minimumskrav for 
offentliggørelse af såvel økonomiske som ikke-økonomiske centrale resultatindikatorer, 
ikke foreskriver nogen krav om hvilken type af indikatorer, der skal medtages i 
årsberetningerne; opfordrer Kommissionen til at undersøge yderligere mulige 
foranstaltninger til at styrke offentliggørelsen af oplysninger vedrørende miljø, sociale 
forhold og ledelse på europæisk plan; 

21. understreger, at EU-støtte til tredjelandes regeringer, således at de kan gennemføre 
                                               
1 EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16.
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sociallovgivning og miljølovgivning og samtidig have effektive tilsynsordninger, er et 
nødvendigt supplement til fremme af europæiske virksomheders VSA overalt i verden; 

22. understreger, at socialt ansvarlige investeringer er en del af implementeringsprocessen for 
VSA, når det drejer sig om investeringsbeslutninger; konstaterer, at selv om der i 
øjeblikket ikke findes nogen universel definition af socialt ansvarlige investeringer, er der 
som regel tale om at forene investorernes økonomiske målsætninger med deres optagethed 
af sociale, miljømæssige, etiske og virksomhedsledelsesmæssige spørgsmål; 

23. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at tage yderligere politiske initiativer 
med sigte på at skabe opmærksomhed om og styrke udviklingen af socialt ansvarlige 
investeringer, f.eks. ved at overveje en lovbestemt udformning af en minimumsstandard 
for socialt ansvarlige investeringer, navnlig inden for rammerne af EU's investeringer og 
handelsaftaler med udviklingslande; 

24. bemærker, at VSA er en mekanisme, hvormed arbejdsgivere kan støtte deres arbejdstagere 
og lokalsamfund i udviklingslandene, og at det kan sikre, at fortjenester fordeles ligeligt, 
således at der udvikles holdbar økonomisk og social velstand, og løfte flere mennesker ud 
af fattigdom, navnlig i en tid med finansiel krise; beklager, at protokollerne om social 
intervention i øjeblikket kun er frivillige, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
gøre dem bindende;

25. opfordrer til fuldstændig og aktiv høring og inddragelse af repræsentative organisationer, 
herunder fagforeninger, i udviklingen, brugen og overvågningen af virksomheders VSA-
processer og -strukturer, bl.a. via løbende udvikling af arbejdstagernes færdigheder og 
kvalifikationer gennem uddannelse og livslang læring og ved at samarbejde med 
arbejdstagerne ved hjælp af en ægte partnerskabstilgang.
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