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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
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;
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;
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 VSAforanstaltninger med flere aktører;
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;
5. fordømmer virksomheders korruption og skatteunddragelse; opfordrer Kommissionen til
at lægge ny vægt på disse spørgsmål i VSA-debatten under overskriften "god ledelse";
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.
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