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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te
nemen:

A. overwegende dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een concept is 
waarbij bedrijven in hun bedrijfsstrategie en hun interactie met belanghebbenden rekening 
houden met sociale en milieuaspecten,

B. overwegende dat MVO een essentieel onderdeel vormt van het Europese sociale model,

C. overwegende dat MVO de mensenrechten in ontwikkelingslanden kan helpen bevorderen,

D. overwegende dat MVO een van de instrumenten is die kunnen worden ingezet om 
zwartwerken en belastingontduiking tegen te gaan,

E. overwegende dat vakbonden een sleutelrol vervullen in het MVO,

1. is van mening dat MVO een effectief instrument kan zijn voor verbetering van het 
concurrentievermogen, de veiligheid op het werk en de werkomgeving;

2. dringt er bij bedrijven op aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen om de 
fysieke integriteit, de veiligheid en het lichamelijk en geestelijk welzijn van hun 
werknemers en arbeids- en mensenrechten te beschermen;

3. wijst erop dat MVO ook nieuwe gebieden moet beslaan, zoals de organisatie van werk, 
gelijke kansen en sociale inclusie;

4. roept de lidstaten op MVO-maatregelen in hun wetgeving te verankeren zodra 
verschillende bedrijven deze toepassen;

5. is van mening dat alle belanghebbenden in een bedrijf bij MVO moeten worden betrokken 
en het bewustzijn bij consumenten moet worden ontwikkeld;

6. is van mening dat de sociale dialoog en Europese ondernemingsraden een constructieve 
rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van beste praktijken op het gebied van MVO;

7. verwelkomt de bevordering van MVO op internationaal vlak en dringt er bij de 
Commissie op aan om MVO beter in haar handelsbeleid te integreren en meer bindende 
regelgeving voor Europese bedrijven op te stellen die direct of via toeleveranciers in 
ontwikkelingslanden actief zijn;

8. is ervan overtuigd dat meer aandacht moet worden geschonken aan MVO in de Europese
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid.


