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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. toont zich verheugd over het voornemen van de Commissie om Eurobarometer-enquêtes
uit te voeren met betrekking tot het vertrouwen in ondernemingen; is van mening dat
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan leveren aan het
herstel van het verloren vertrouwen, hetgeen wat absoluut noodzakelijk is voor het
economische herstel;
2. benadrukt dat coregulering en zelfregulering geen vervanging mogen zijn voor de
passende regelgeving op het gebied van MVO, maar is van mening dat zij bestaande
private en vrijwillige MVO-initiatieven kunnen ondersteunen door minimumbeginselen
op te stellen, zodat consistentie, relevantie, inbreng van meerdere betrokkenen en
transparantie worden gewaarborgd;
3. verwelkomt het voornemen van de Commissie om een 'praktijkgemeenschap' voor MVO
op te zetten; is van mening dat die complementair moet zijn aan een gedragscode voor
coregulering en zelfregulering, die alle belanghebbenden in staat stelt deel te nemen aan
een collectief leerproces om de efficiëntie en aansprakelijkheid te verbeteren bij MVOacties waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn;
4. staat volledig achter het voornemen van de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te
dienen over 'de bekendmaking van niet-financiële informatie' door ondernemingen;
waarschuwt dat het gebruik van de term 'niet-financieel' de echte financiële gevolgen voor
ondernemingen van effecten op het gebied van sociale zaken, milieuaangelegenheden en
mensenrechten, niet mag maskeren; dringt aan op een ambitieus voorstel dat de EU
centraal stelt in de vele lopende internationale initiatieven inzake het verplicht rapporteren
over duurzaam ondernemen, en dat volledig in lijn is met de doelstelling om geïntegreerde
verslaggeving, zoals momenteel wordt ontwikkeld door de internationale geïntegreerde
verslagleggingsraad (IIRC), vóór het einde van dit decennium als algemene norm te doen
gelden;
5. veroordeelt corruptie en belastingontduiking door bedrijven; verzoekt de Commissie om
deze kwesties opnieuw nadrukkelijk aan de orde te stellen in het debat over MVO onder
de titel 'goed bestuur';
6. benadrukt dat het verband tussen verantwoord ondernemen en goed bedrijfsbestuur enkel
kan worden bereikt wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel van de onderneming vormt
en invloed heeft op de dagelijkse financiële strategie; is van mening dat de Commissie de
mogelijkheden moet onderzoeken om ervoor te zorgen dat op het niveau van de raad van
bestuur overeenstemming wordt bereikt over de MVO-strategie.
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