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Ændringsforslag 1
Thomas Mann

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. insisterer på, at den frivillige karakter 
af VSA igen bør være i centrum for 
definitionen på begrebet, og at 
Kommissionen bør skelne klarere mellem 
(1) det originale VSA-koncept, det vil sige 
den filantropiske handling, hvor en 
virksomhed lever op til sit 
samfundsansvar, (2) virksomheders 
sociale foranstaltninger på baggrund af 
love, regler og internationale standarder, 
og (3) virksomheders asociale handlinger, 
som udgør en overtrædelse af love, regler 
og internationale standarder, og som er 
udnyttende af natur, som f.eks. 
beskæftigelse af børn eller tvungen 
arbejdskraft; beklager, at disse tre 
aspekter gentagne gange blandes sammen 
i VSA-debatten; fordømmer på det 
kraftigste asociale handlinger fra 
virksomheders side, og mener, at der må 
udøves større pres for at få landene til at 
omsætte internationale standarder til 
national lov og håndhæve dem; glæder 
sig meget over virksomheders – navnlig 
små og mellemstore virksomheders –
frivillige filantropiske VSA-engagement, 
og vil beskytte og fremme dette; har den 
holdning, at virksomheder i et frit 
samfund ikke skal tvinges til at gøre 
velgørende arbejde;

Or. de

Ændringsforslag 2
Thomas Mann
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; er 
kraftig fortaler for virksomhedernes 
sociale ansvar.(VSA); påpeger, at mange 
virksomheder – navnlig små og 
mellemstore virksomheder – viser 
fremragende eksempler på dette område;

Or. de

Ændringsforslag 3
Nadja Hirsch

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; er 
fortaler for virksomhedernes sociale 
ansvar.(VSA); bemærker, at det skaber en 
win-win-situation, når virksomheder 
påtager sig ansvar for samfundet, miljøet 
og de ansatte, idet det bidrager til at 
udbrede det tillidsforhold, der er 
nødvendigt for økonomisk succes; mener, 
at det er i virksomhedernes og samfundets 
interesse at gøre VSA til en del af en 
bæredygtig virksomhedsstrategi;

Or. de

Ændringsforslag 4
Richard Howitt
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

1. understreger, at den nuværende globale 
økonomiske krise opstod på baggrund af 
nogle grundlæggende fejl i forhold til 
gennemsigtighed, ansvarliggørelse, 
ansvar og kortsigtethed, og at EU har 
pligt til at sikre, at ikke kun bankerne, 
men alle virksomheder tager ved lære af 
erfaringerne; glæder sig over 
Kommissionens planer om at gennemføre 
Eurobarometer-undersøgelser om tillid til 
erhvervslivet; mener, at virksomhedernes 
sociale ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage 
til at genoprette den forsvundne tillid, da 
dette er absolut nødvendigt for den 
økonomiske genopretning; opfordrer til, at 
alle berørte parter debatterer og reagerer 
på resultaterne;

Or. en

Ændringsforslag 5
Malika Benarab-Attou

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske
genopretning;

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes 
bindende og behørigt gennemførte sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for en bæredygtig 
økonomisk genopretning;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til 
erhvervslivet; slår til lyd for, at 
virksomhedernes sociale ansvar (VSA) 
fuldt ud kan bidrage til at genoprette 
den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

1. glæder sig over Kommissionens 
planer om at gennemføre 
Eurobarometer-undersøgelser om 
tillid til erhvervslivet; slår til lyd 
for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) – hvis det praktiseres 
af alle virksomheder og ikke kun 
de større virksomheder – fuldt ud 
kan bidrage til at genoprette den 
forsvundne tillid, da dette er absolut 
nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Kinga Göncz

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning og effektivt kan modvirke de 
sociale konsekvenser af den økonomiske 
krise;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Jean-Pierre Audy

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens planer 
om at gennemføre Eurobarometer-
undersøgelser om tillid til erhvervslivet; 
slår til lyd for, at virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) fuldt ud kan bidrage til at 
genoprette den forsvundne tillid, da dette er 
absolut nødvendigt for den økonomiske 
genopretning;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 9
Danuta Jazłowiecka

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering 
på nogen af de områder, der er omfattet af 
VSA, men mener, at den kan understøtte 
eksisterende private og frivillige VSA-
initiativer ved at fastlægge principper om 
mindstestandarder for at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed;

2. understreger, at udviklingen af VSA 
frem for alt bør være baseret på markedets 
selvregulering og selvorganisering;
bemærker, at den offentlige 
administration samtidig bør yde støtte til 
at skabe passende foranstaltninger for 
VSA-samarbejde og sørge for 
hensigtsmæssige værktøjer og 
instrumenter, såsom et system, der 
fremmer incitamentet;  

Or. pl

Ændringsforslag 10
Nadja Hirsch
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig 
regulering på nogen af de områder, der er 
omfattet af VSA, men mener, at den kan 
understøtte eksisterende private og 
frivillige VSA-initiativer ved at fastlægge 
principper om mindstestandarder for at 
sikre konsekvens, væsentlighed, input fra 
mange forskellige aktørers side og 
gennemsigtighed;

2. mener, at sam- og selvregulering kan 
understøtte eksisterende private og 
frivillige VSA-initiativer for at sikre 
konsekvens, væsentlighed, input fra mange 
forskellige aktørers side og 
gennemsigtighed;

Or. de

Ændringsforslag 11
Thomas Mann

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig 
regulering på nogen af de områder, der er 
omfattet af VSA, men mener, at den kan 
understøtte eksisterende private og 
frivillige VSA-initiativer ved at fastlægge 
principper om mindstestandarder for at 
sikre konsekvens, væsentlighed, input fra 
mange forskellige aktørers side og 
gennemsigtighed;

2. understreger, at virksomheders 
filantropiske VSA-aktiviteter af princip 
skal være frivillige; støtter og er fast 
besluttet på at værne om eksisterende 
private og frivillige VSA-initiativer mener, 
at mindstestandarder for VSA, som er 
opstillet på frivillig basis, kan være nyttige 
i forhold til at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed;

Or. de

Ændringsforslag 12
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering
på nogen af de områder, der er omfattet af 
VSA, men mener, at den kan understøtte 
eksisterende private og frivillige VSA-
initiativer ved at fastlægge principper om 
mindstestandarder for at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed;

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering 
på det sociale og miljømæssige område, to
af de områder, der er omfattet af VSA, men 
mener, at den kan understøtte eksisterende 
private og frivillige VSA-initiativer ved at 
fastlægge principper om mindstestandarder 
for at sikre konsekvens, væsentlighed, 
input fra mange forskellige aktørers side og 
gennemsigtighed samt ved at lette 
oprettelsen af revisionsinstitutioner, der er 
specialiserede i VSA;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering
ikke kan erstatte hensigtsmæssig
regulering på nogen af de områder, der er 
omfattet af VSA, men mener, at den kan 
understøtte eksisterende private og 
frivillige VSA-initiativer ved at fastlægge 
principper om mindstestandarder for at 
sikre konsekvens, væsentlighed, input fra 
mange forskellige aktørers side og 
gennemsigtighed;

2. understreger, at sam- og selvregulering
godt kan erstatte regulering på nogle af de 
områder, der er omfattet af VSA, og
mener, at eksisterende private og frivillige 
VSA-initiativer kan opstille
mindstestandarder for at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 14
Malika Benarab-Attou

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering 
på nogen af de områder, der er omfattet af 
VSA, men mener, at den kan understøtte
eksisterende private og frivillige VSA-
initiativer ved at fastlægge principper om
mindstestandarder for at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed;

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering 
på nogen af de områder, der er omfattet af 
VSA, såsom beskæftigelses- og 
ansættelsespraksisser, 
menneskerettigheder samt miljøpraksis,
men mener, at den skal være juridisk 
bindende og dermed effektivt opskalere
eksisterende private og frivillige VSA-
initiativer ved at fastlægge principper om
minimale kerneprincipper for at sikre 
konsekvens, væsentlighed, input fra mange
forskellige aktørers side og 
gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 15
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering 
på nogen af de områder, der er omfattet af 
VSA, men mener, at den kan understøtte 
eksisterende private og frivillige VSA-
initiativer ved at fastlægge principper om 
mindstestandarder for at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed;

2. understreger, at sam- og selvregulering 
ikke kan erstatte hensigtsmæssig regulering 
på nogen af de områder, der er omfattet af 
VSA, men mener, at den kan understøtte 
eksisterende private og frivillige VSA-
initiativer ved at fastlægge principper om 
mindstestandarder for at sikre konsekvens, 
væsentlighed, input fra mange forskellige 
aktørers side og gennemsigtighed; mener, 
at selvregulering skal omfatte 
bestemmelser vedrørende "adgang til 
retsmidler" i overensstemmelse med 
"tredje søjle" i FN's vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder 

Or. en
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Ændringsforslag 16
Minodora Cliveti

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. anser det for afgørende vigtigt at sikre 
hensigtsmæssige indkøb af tjenesteydelser 
og overholdelse af principperne om fair 
konkurrence på det indre marked ved at 
indarbejde sociale kriterier i tildelingen af 
kontrakter, under overholdelse af den 
yderste grad af gennemsigtighed, samt 
ILO-normerne som en væsentlig 
betingelse med henblik på at sikre social 
nytteværdi af VSA-aktiviteter; dette kan 
også fremme bestræbelserne i retning af 
mere hensigtsmæssige og effektive VSA-
aktiviteter inden for industrisektorerne;

Or. ro

Ændringsforslag 17
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. afviser forestillingen om, at små 
virksomheder er mindre ansvarlige end 
store virksomheder, simpelthen fordi de 
ikke har nogen separat VSA-struktur; 
mener, at der skal opstilles fornuftige 
tærskler for at tage hensyn til små 
virksomheders behov i alle nye VSA-
relaterede lovforslag, der bliver fremsat; 
opfordrer ikke desto mindre til, at EU's 
indsats skal bygge på Italiens erfaringer 
med regionale handelskamre og 
Frankrigs med dets sparekasser (Cordé-
initiativet) med henblik på at opbygge 
opmærksomhed og synlighed for små 
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virksomheders bidrag gennem 
erhvervsklynger for små virksomheder, 
inddelt efter beliggenhed eller sektor;

Or. en

Ændringsforslag 18
Thomas Mann

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over Kommissionens planer 
om at iværksætte et "praksisfællesskab" 
vedrørende VSA, og mener, at dette skal 
være et supplement til en adfærdskodeks 
for sam- og selvregulering, der giver alle 
interessenter mulighed for at deltage i en 
kollektiv læringsproces med henblik på at 
forbedre effektiviteten og ansvarligheden 
af VSA-foranstaltninger med flere aktører;

3. glæder sig over Kommissionens planer 
om at iværksætte et "praksisfællesskab" 
vedrørende virksomheders sociale indsats; 
og mener, at dette skal være et supplement 
til en adfærdskodeks for sam- og 
selvregulering, der giver alle interessenter 
mulighed for at deltage i en kollektiv 
læringsproces med henblik på at forbedre 
effektiviteten og ansvarligheden af 
foranstaltninger med flere aktører;

Or. de

Ændringsforslag 19
Malika Benarab-Attou

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over Kommissionens planer 
om at iværksætte et "praksisfællesskab" 
vedrørende VSA, og mener, at dette skal 
være et supplement til en adfærdskodeks 
for sam- og selvregulering, der giver alle 
interessenter mulighed for at deltage i en 
kollektiv læringsproces med henblik på at 
forbedre effektiviteten og ansvarligheden 
af VSA-foranstaltninger med flere aktører;

3. glæder sig over Kommissionens planer 
om at iværksætte et "praksisfællesskab" 
vedrørende VSA, og mener, at dette skal 
være et supplement til og være 
videregående end en adfærdskodeks for 
sam- og selvregulering, der giver alle 
interessenter mulighed for at deltage i en 
kollektiv læringsproces med henblik på at 
forbedre effektiviteten og ansvarligheden 
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af VSA-foranstaltninger med flere aktører;

Or. en

Ændringsforslag 20
Nadja Hirsch

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over Kommissionens planer 
om at iværksætte et "praksisfællesskab" 
vedrørende VSA, og mener, at dette skal 
være et supplement til en adfærdskodeks 
for sam- og selvregulering, der giver alle 
interessenter mulighed for at deltage i en 
kollektiv læringsproces med henblik på at 
forbedre effektiviteten og ansvarligheden
af VSA-foranstaltninger med flere aktører;

3. glæder sig over Kommissionens planer 
om at iværksætte et "praksisfællesskab" 
vedrørende VSA, og mener, at dette skal 
være et supplement til en adfærdskodeks 
for sam- og selvregulering, der giver alle 
interessenter mulighed for at deltage i en 
fælles læringsproces med henblik på at 
styrke effektiviteten af VSA-
foranstaltninger med flere aktører;

Or. de

Ændringsforslag 21
Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. fastholder, at gennemsigtigheden og 
troværdigheden af VSA-foranstaltninger 
kan sikres, hvis der opstilles 
mindstestandarder; bemærker, at 
mindstestandarder på dette område under 
alle omstændigheder kræver inddragelse 
af medarbejder- og 
fagforeningsrepræsentanter såvel som 
andre interesserede parter for så vidt 
angår indhold, håndhævelse, overvågning 
og inddragelse af værdikæden samt 
uafhængige kontroller af overholdelsen af 



PE501.898v01-00 14/25 AM\920994DA.doc

DA

selvpålagte forpligtelser,

Or. de

Ændringsforslag 22
Thomas Mann

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer 
om at fremsætte et lovforslag om 
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; advarer om, at 
anvendelsen af udtrykket "ikke-
finansielle" ikke bør sløre de meget reelle 
økonomiske konsekvenser, sociale, 
miljømæssige og menneskeretlige 
påvirkninger har for erhvervslivet;
efterlyser et ambitiøst forslag, som sætter 
EU i centrum for de mange aktuelle 
internationale initiativer om 
virksomhedernes obligatoriske 
rapportering om bæredygtighed, og som 
er i fuld overensstemmelse med det mål 
om integreret rapportering, som i 
øjeblikket er under udvikling af IIRC, den 
globale standard ved udgangen af dette 
årti;

4. er kritisk over for Kommissionens 
planer om at fremsætte et lovforslag om 
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; kan ikke 
acceptere, at virksomheders frivillige 
velgørenhedsaktiviteter skal gøres til 
genstand for en obligatorisk rapportering, 
da det strider mod princippet om et frit 
samfund, og da det vil skabe mere 
bureaukrati og flere omkostninger, hvilket 
vil udgøre en alvorlig trussel mod det 
frivillige engagement – særlig i 
virksomheder med færre end 500 
medarbejdere; opfordrer til at foretage en 
meget større differentiering og til at være 
mere forsigtig med at anvende udtrykket 
VSA, som i bund og betyder uformelt, 
intuitiv VSA-engagement; udtrykker stor 
tilfredshed med målet om at afdække 
overtrædelser af menneskerettighederne 
og kriminelle systemer, og opfordrer 
indtrængende staterne til at straffe disse 
hårdt; mener, at erhvervslivet som helhed 
er havnet i gabestokken og kan blive udsat 
for en straf i form at rapporteringskrav 
med alt det ekstra arbejde og de ekstra 
omkostninger, det indebærer, på grund af 
nogle få virksomheders misgerninger;  
opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
differentierede forslag;

Or. de
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Ændringsforslag 23
Danuta Jazłowiecka

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer
om at fremsætte et lovforslag om 
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; advarer om, at 
anvendelsen af udtrykket "ikke-finansielle" 
ikke bør sløre de meget reelle økonomiske 
konsekvenser, sociale, miljømæssige og 
menneskeretlige påvirkninger har for 
erhvervslivet; efterlyser et ambitiøst 
forslag, som sætter EU i centrum for de 
mange aktuelle internationale initiativer 
om virksomhedernes obligatoriske 
rapportering om bæredygtighed, og som 
er i fuld overensstemmelse med det mål 
om integreret rapportering, som i 
øjeblikket er under udvikling af IIRC, den 
globale standard ved udgangen af dette 
årti;

4. er enig i, at spørgsmålet om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger" kræver yderligere 
overvejelse; understreger imidlertid, at 
ingen løsning må skabe unødige 
administrative byrder, navnlig for 
SMV'er; advarer om, at anvendelsen af 
udtrykket "ikke-finansielle" ikke bør sløre 
de meget reelle økonomiske konsekvenser, 
sociale, miljømæssige og menneskeretlige 
påvirkninger har for erhvervslivet;

Or. pl

Ændringsforslag 24
Nadja Hirsch

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer 
om at fremsætte et lovforslag om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; advarer om, at
anvendelsen af udtrykket "ikke-
finansielle" ikke bør sløre de meget reelle 
økonomiske konsekvenser, sociale, 
miljømæssige og menneskeretlige 
påvirkninger har for erhvervslivet; 

4. giver sin tilslutning til Kommissionens 
planer om at fremsætte et lovforslag om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger", som vil give EU 
mulighed for at opfordre det europæiske 
erhvervsliv til at anvende FN's vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder og FN's Global 
Compact-initiativ; mener, at ovennævnte 
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efterlyser et ambitiøst forslag, som sætter 
EU i centrum for de mange aktuelle 
internationale initiativer om 
virksomhedernes obligatoriske
rapportering om bæredygtighed, og som er
i fuld overensstemmelse med det mål om 
integreret rapportering, som i øjeblikket er 
under udvikling af IIRC, den globale 
standard ved udgangen af dette årti;

forslag bør være i overensstemmelse med 
den integrerede rapportering som i 
øjeblikket er under udvikling af IIRC; 
påpeger desuden, at virksomhedernes 
indsats og sociale engagement også kan 
måles økonomisk;  

__________________
1rapport fra generalsekretærens særlige 
repræsentant om menneskerettigheder og 
multinationale selskaber og andre 
erhvervsvirksomheder, John Ruggie: 
Vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder: Gennemførelse af 
FN's "Protect, Respect and Remedy"-
ramme, 21. marts 2011.

Or. xm

Ændringsforslag 25
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer 
om at fremsætte et lovforslag om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; advarer om, at 
anvendelsen af udtrykket "ikke-finansielle" 
ikke bør sløre de meget reelle økonomiske 
konsekvenser, sociale, miljømæssige og 
menneskeretlige påvirkninger har for 
erhvervslivet; efterlyser et ambitiøst
forslag, som sætter EU i centrum for de 
mange aktuelle internationale initiativer
om virksomhedernes obligatoriske
rapportering om bæredygtighed, og som er
i fuld overensstemmelse med det mål om 
integreret rapportering, som i øjeblikket er 
under udvikling af IIRC, den globale 
standard ved udgangen af dette årti;

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer 
om at fremsætte et forslag om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; advarer om, at 
anvendelsen af udtrykket "ikke-finansielle" 
ikke bør sløre de meget reelle økonomiske 
konsekvenser, sociale, miljømæssige og 
menneskeretlige påvirkninger har for 
erhvervslivet; efterlyser et forslag om 
virksomhedernes frivillige rapportering om 
bæredygtighed i fuld overensstemmelse 
med det mål om integreret rapportering, 
som i øjeblikket er under udvikling af 
IIRC, den globale standard ved udgangen 
af dette årti;
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Or. en

Ændringsforslag 26
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer 
om at fremsætte et lovforslag om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; advarer om, at 
anvendelsen af udtrykket "ikke-finansielle" 
ikke bør sløre de meget reelle økonomiske 
konsekvenser, sociale, miljømæssige og 
menneskeretlige påvirkninger har for 
erhvervslivet; efterlyser et ambitiøst 
forslag, som sætter EU i centrum for de 
mange aktuelle internationale initiativer 
om virksomhedernes obligatoriske 
rapportering om bæredygtighed, og som er 
i fuld overensstemmelse med det mål om 
integreret rapportering, som i øjeblikket er
under udvikling af IIRC, den globale 
standard ved udgangen af dette årti;

4. støtter fuldt ud Kommissionens planer 
om at fremsætte et lovforslag om
"virksomhedernes offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger"; glæder sig over, 
at dette forslag er baseret på en 
omfattende offentlig høring samt en 
række workshops med relevante 
interessenter, men advarer om, at 
anvendelsen af udtrykket "ikke-finansielle" 
ikke bør sløre de meget reelle økonomiske 
konsekvenser, sociale, miljømæssige og 
menneskeretlige påvirkninger har for 
erhvervslivet; efterlyser et ambitiøst 
forslag, som sætter EU i centrum for de 
mange aktuelle internationale initiativer 
om virksomhedernes obligatoriske 
rapportering om bæredygtighed, og som er 
i fuld overensstemmelse med det mål om 
integreret rapportering, som i øjeblikket er 
under udvikling af IIRC, den globale 
standard ved udgangen af dette årti;

Or. en

Ændringsforslag 27
Kinga Göncz

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til at gøre 
noget ved problemet med vildledende 
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markedsføring vedrørende miljømæssige 
og sociale konsekvenser af virksomheders 
operationer inden for rammerne af 
direktivet om urimelig handelspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 28
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til i 
overensstemmelse hermed at foreslå en 
klar lovgivningsramme, der gør det 
obligatorisk for større europæiske 
selskaber at offentliggøre ikke-finansielle 
oplysninger og som udspecificerer det 
minimum af oplysninger, der skal gives 
(herunder miljømæssige oplysninger 
under hensyntagen til 
livscyklusomkostninger og sociale 
aspekter, navnlig respekten for 
menneskerettighederne og styringen) og 
måden, det skal gøres på; bemærker, at 
der også bør afgives oplysninger om 
underentrepriser og forsyningskæder;  
opfordrer til at skitsere forenklede 
rammebestemmelser, som kan vedtages af 
SMV'erne;

Or. it

Ændringsforslag 29
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. efterlyser omgående foranstaltninger 
på EU-niveau til at bekæmpe den 
uacceptable praksis med "grønvaskning", 
som ikke alene bedrager og vildleder 
forbrugerne, myndighederne og 
investorerne, men også undergraver 
tilliden til virksomhedernes 
samfundsansvar, som et effektivt 
instrument for inklusiv og bæredygtig 
vækst;  

Or. it

Ændringsforslag 30
Thomas Mann

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fordømmer virksomheders korruption og 
skatteunddragelse; opfordrer 
Kommissionen til at lægge ny vægt på 
disse spørgsmål i VSA-debatten under 
overskriften "god ledelse";

5. fordømmer på det skarpeste
virksomheders korruption og 
skatteunddragelse; afviser imidlertid at 
sætte disse to strafbare handlinger i bås 
med VSA-konceptet, idet VSA er 
betegnelsen for virksomheders 
filantropiske indsats; afviser kategorisk 
en generel fordømmelse af erhvervslivet; 
anser det for en urimelig strategi at 
misbruge en håndfuld virksomheders 
overtrædelser af loven – som bør 
fordømmes skarpt på enhver måde – som 
undskyldning for at pålægge 
virksomhederne en generel VSA-
forpligtelse; efterlyser en mere objektiv og 
differentieret tilgang til debatten;

Or. de
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Ændringsforslag 31
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fordømmer virksomheders korruption og 
skatteunddragelse; opfordrer 
Kommissionen til at lægge ny vægt på 
disse spørgsmål i VSA-debatten under 
overskriften "god ledelse";

5. fordømmer virksomheders korruption og 
skatteunddragelse; mener, at 
virksomhedernes åbenhed skal omfatte 
åbne og ansvarlige forbindelser for 
virksomheder i og uden for EU; mener, at 
ansvarlige virksomheder energisk og 
offentligt skal give udtryk for, at de er 
imod korruption på alle planer og til alle 
tider; fordømmer ethvert forsøg på at 
undgå rimelig beskatning i alle lande, 
hvor en virksomhed opererer; og samtidig 
med at virksomheder har pligt til at udtale 
sig om offentlige emner, der vedrører 
dem, herunder menneskerettigheder, skal 
deres egne lobbyaktiviteter være fuldt 
gennemsigtige og vise fuldstændig respekt 
for de demokratiske principper; opfordrer 
Kommissionen til at lægge ny vægt på 
disse spørgsmål i VSA-debatten under 
overskriften "god ledelse";

Or. en

Ændringsforslag 32
Philippe Boulland

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fordømmer virksomheders korruption og 
skatteunddragelse; opfordrer 
Kommissionen til at lægge ny vægt på 
disse spørgsmål i VSA-debatten under 
overskriften "god ledelse";

»;

5. fordømmer virksomheders korruption og 
skatteunddragelse; opfordrer 
Kommissionen til at lægge ny vægt på
disse spørgsmål i VSA-debatten under 
overskriften "god ledelse"; understreger 
vigtigheden af at udbyde særlig VSA-
undervisning på universiteter og på 
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handels- og erhvervsskoler;

Or. fr

Ændringsforslag 33
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. glæder sig over drøftelsen i 
Kommissionen om farerne for 
"grønvask" og Kommissionens intention 
om at overveje muligheden af, at VSA i 
visse tilfælde kan føre til vildledende 
reklame; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at sikre, at de 
nødvendige klagemekanismer er på plads 
til at sikre, at eksterne interesserede parter 
kan gøre indsigelse – herunder om 
nødvendigt ad rettens vej – mod 
vildledende eller falsk reklame og stræbe 
efter at indføre effektive sanktioner, 
herunder korrektioner og bøder; mener, 
at en sådan inklusiv og afbalanceret 
tilgang vil indgyde alle berørte parter og 
borgere tillid til samt at EU-initiativer 
inden for VSA er objektive, rimelige og 
troværdige; 

Or. en

Ændringsforslag 34
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. støtter Kommissionens forslag om at 
gøre det obligatorisk for investeringsfonde 
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og finansieringsinstitutioner at informere 
alle deres kunder om eventuelle kriterier 
vedrørende etiske og ansvarlige 
investeringer, som de anvender, eller 
standarder og adfærdskodekser, som de 
har underskrevet; 

Or. it

Ændringsforslag 35
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. mener navnlig, at der er behov for 
streng overholdelse af
menneskerettighederne og 
gennemsigtighed i sikringen af 
forsyningskædens ansvarlighed, målingen 
af EU's erhvervslivs bæredygtighedsaftryk 
samt bekæmpelsen af skatteunddragelse 
og ulovlige pengestrømme; den 
igangværende parlamentsdrøftelse af 
udkastet til EU's lov om gennemsigtighed 
ved udvinding for udvindingsindustrien 
og skovbruget (2011/0307(COD)), 
revisionen af direktivet om bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og det 
annoncerede lovforslag om virksomheders 
ikke-finansielle regnskaber giver 
mulighed for at forbedre virksomhedernes 
gennemsigtighed i den retning;

Or. en

Ændringsforslag 36
Nadja Hirsch

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at sammenhængen 
mellem virksomheders sociale 
ansvarlighed og god virksomhedsledelse 
kun kan opnås, hvis VSA er en central del 
af en virksomhed, der har indflydelse på 
dens daglige finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-
strategier aftales på bestyrelsesniveau.

6. understreger, at virksomheders sociale 
ansvarlighed ikke må reduceres til et 
markedsføringsværktøj, men at den eneste 
måde, hvorpå den kan udvikles fuldt ud, 
er at indarbejde VSA i den overordnede 
virksomhedsstrategi og gennemføre og 
omsætte den til virkeligheden i den
daglige drift;

Or. de

Ændringsforslag 37
Thomas Mann

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at sammenhængen 
mellem virksomheders sociale 
ansvarlighed og god virksomhedsledelse
kun kan opnås, hvis VSA er en central del 
af en virksomhed, der har indflydelse på 
dens daglige finansielle strategi; mener, at
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-
strategier aftales på bestyrelsesniveau.

6. ville anse det for glædeligt, hvis
sammenhængen mellem virksomheders 
sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kunne opnås på en 
sådan måde, at VSA blev en central del af 
en virksomhed, der også havde indflydelse 
på dens daglige finansielle strategi; mener,
at der kunne aftales flere VSA-strategier 
på bestyrelsesniveau.

Or. de

Ændringsforslag 38
Danuta Jazłowiecka

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kan opnås, hvis VSA
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VSA er en central del af en virksomhed, 
der har indflydelse på dens daglige 
finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-
strategier aftales på bestyrelsesniveau.

bl.a. er en del af en virksomhed, der har 
indflydelse på dens daglige finansielle 
strategi; mener, at Kommissionen bør 
undersøge mulighederne for at sikre, at 
VSA-strategier aftales på 
bestyrelsesniveau.

Or. pl

Ændringsforslag 39
Malika Benarab-Attou

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 
VSA er en central del af en virksomhed, 
der har indflydelse på dens daglige 
finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-
strategier aftales på bestyrelsesniveau.

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 
VSA er obligatorisk for virksomheder og 
er en del af en virksomhed, der har 
indflydelse på dens daglige finansielle 
strategi; mener, at Kommissionen bør 
undersøge mulighederne for at sikre, at 
VSA-strategier aftales på 
bestyrelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 40
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 
VSA er en central del af en virksomhed, 
der har indflydelse på dens daglige 
finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 
VSA er en central del af en virksomhed, 
der har indflydelse på dens daglige 
finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør opfordre til, at VSA-
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strategier aftales på bestyrelsesniveau. strategier aftales på bestyrelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 41
Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 
VSA er en central del af en virksomhed, 
der har indflydelse på dens daglige 
finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-
strategier aftales på bestyrelsesniveau.

6. understreger, at sammenhængen mellem 
virksomheders sociale ansvarlighed og god 
virksomhedsledelse kun kan opnås, hvis 
VSA er en central del af en virksomhed, 
der har indflydelse på dens daglige 
finansielle strategi; mener, at 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at sikre, at VSA-
strategier aftales på bestyrelsesniveau i et 
selskab; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indføre 
virksomhedsadfærdskodekser, som 
afspejler vigtigheden af, at alle i 
virksomheden har et ansvar, og som 
skaber en stærk sammenhæng mellem 
virksomhedens præstationer på det 
miljømæssige og sociale område samt 
menneskerettighedsområdet og dens 
økonomiske resultater.

Or. en


