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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om socialpolitikkens eksterne dimension, fremme af arbejdsstandarder og sociale 
standarder og de europæiske virksomheders sociale ansvar
(2010/2205(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 2, 3, 6 og 21,

– der henviser til artikel 7, 9, 145-161, 206-209 og 215 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 5,12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 og 36 i Den 
Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder,

– der henviser til FN's menneskerettighedserklæring (1948) og andre FN-instrumenter på 
menneskerettighedsområdet, især pagten om borgerlige og politiske rettigheder (1966) og 
pagten om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966), konventionen til 
eliminering af alle former for racediskrimination af 1965, konventionen om afskaffelse af 
alle former for diskrimination imod kvinder (1979) og konventionen om barnets 
rettigheder (1989),

– der henviser til Fællesskabspagten om de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale rettigheder, navnlig dens artikel 5, 6 og 19,

– der henviser til den europæiske konvention om vandrende arbejdstageres retsstilling,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konventioner, særlig de otte 
grundlæggende konventioner om foreningsfrihed og reel anerkendelse af retten til at føre 
kollektive forhandlinger (konvention nr. 87 og 98), om afskaffelse af alle former for 
tvangsarbejde (konvention nr. 29 og 105), om afskaffelse af forskelsbehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (konvention nr. 100 og 111) og om effektiv 
afskaffelse af børnearbejde (konvention nr. 138 og 182),

– der endvidere henviser til følgende ILO-konventioner: ILO-94 om arbejdsklausuler 
(offentlige kontrakter), ILO-117 om socialpolitikkens grundlæggende mål og normer, 
navnlig del IV og ILO-154 om kollektive forhandlinger,

– der henviser til ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og til ILO's globale jobpagt, der 
blev vedtaget ved global konsensus den 19. juni 2009 på Den Internationale 
Arbejdskonference,

– der henviser til Marrakesh-aftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) 
og til erklæringen fra den fjerde ministerkonference, der blev afholdt i Doha i november 
2001, især til afsnit 31 heri,

– der henviser til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, særlig 
dens artikel 1, stk. 2, litra d), den såkaldte MODE 4,
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– der henviser til rapporten fra Verdenskommissionen for Globaliseringens Sociale 
Dimension med titlen "A Fair Globalisation: Creating Opportunities For All",1

– der henviser til erklæringen fra stats- og regeringscheferne fra G20-topmødet i Pittsburgh 
den 24.-25. september 2009,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af om 
oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og om ændring af 
forordning 546/20092,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 
om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 
(udstationeringsdirektivet)3,

– der henviser til sin beslutning af 20. september 1996 om Kommissionens meddelelse om 
hvorledes overholdelsen af de demokratiske principper og menneskerettighederne indgår 
i aftalerne mellem Fællesskabet og tredjelande (KOM(1995)0216)4 samt til sin beslutning 
af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler5,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2001 om åbning af og demokrati i den 
internationale handel6, der indeholder krav om WTO's efterlevelse af de Den 
Internationale Arbejdsorganisation ILO's grundlæggende sociale standarder såvel som 
EU's anerkendelse af ILO's beslutninger, herunder eventuelle opfordringer til sanktioner i 
forbindelse med alvorlige overtrædelser af de grundlæggende sociale standarder,

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om anstændigt arbejde for alle7, hvori der 
med henblik på fremme af anstændigt arbejde kræves indarbejdelse af de sociale 
standarder i EU's handelsaftaler, især de bilaterale aftaler,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2005 om globaliseringens sociale 
dimension8,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2005 om udnyttelse af børn i udviklingslandene, 
med særligt fokus på børnearbejde9,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om retfærdig handel og udvikling10,

– der henviser til beslutning af 22. maj 2007 om "et globalt Europa – eksterne aspekter af 
konkurrenceevnen"11 som svar på Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-

                                               
1 Genève, ILO 2004.
2 EUT L 48 af 22.2.2008, s. 82.
3 EUT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
4 EUT C 320 af 28.10.1996, s. 261.
5 EUT C 290E af 29.11.2006, s. 107.
6 EUT C 112E af 9.5.2002, s. 326.
7 EUT C 102E af 24.4.2008, s. 321.
8 EUT C 280 E af 18.11.2006, s. 65.
9 EUT C 157E af 6.7.2006, s. 84.
10 EUT C 303E af 13.12.2006, s. 865.
11 EUT C 102E af 24.4.2008, s. 128.
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Parlamentet med titlen "Det globale Europa: i konkurrencen på verdensmarkedet. Et 
bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse" (KOM(2006)0567),

– der henviser til sine beslutninger om de økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-
regionerne og -staterne, især beslutningerne af 26. september 20021, af 23. maj 20072 og 
af 12. december 20073,

– der henviser til Rådets konklusioner af 14. juni 2010 om børnearbejde4,

– som henviser til Rådets konklusioner af 16. september 2010 om "En verden i forandring: 
en udfordring for EU",

– der henviser til Kommissionens meddelelse om den sociale dimension af globaliseringen 
- EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne (KOM(2004)0383),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Fremme af anstændigt arbejde for 
alle – EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden" 
(KOM(2006)0249),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handel, vækst og 
verdensanliggender: Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi" 
(KOM(2010)0612),

– der henviser til den generelle præferenceordning (GSP), der trådte i kraft den 1. januar 
2006 og tillader toldfri adgang eller adgang til nedsat toldsats for et forhøjet antal varer, 
og som ligeledes indeholder en ny tilskyndelsesforanstaltning til fordel for sårbare lande, 
der har særlige handelsmæssige, finansielle eller udviklingsmæssige behov,

– der henviser til alle aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande,

– der navnlig henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og EU, der blev undertegnet i Cotonou den 23. 
juni 2000, og til revisionerne heraf i 2005 og 2010,

– der henviser til afslutningen af forhandlingerne mellem EU og Colombia og Peru om en 
flerpartshandelsaftale,

– der henviser til høringen om anvendelse af de sociale og miljømæssige standarder i 
handelsforhandlinger, som blev afholdt af Europa-Parlamentet den 14. januar 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel (A7-0000/2011),

                                               
1 EUT C 273E af 14.11.2003, s. 305.
2 EUT C 102E af 24.4.2008, s. 301.
3 EUT C 323E af 18.12.2008, s. 361.
4 Rådets konklusioner af 14.6.2010 om børnearbejde, 10937/1/10.
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A. der henviser til, at Unionens troværdighed og omdømme udledes af praksis i 
medlemsstaterne og er afgørende redskaber for Den Europæiske Union, når den 
forhandler om handelsforbindelser med tredjelande,

B. der henviser til, at beskyttelsen af fagforeningsaktivister er en forpligtelse for alle 
medlemsstaterne og alle andre stater, der har ratificeret FN's verdenserklæring om 
menneskerettigheder,

C. der henviser til, at ILO's vigtigste konventioner er internationalt anerkendt som et 
grundlag for retfærdig international handel, og til, at desværre ikke alle medlemsstater 
respekterer dem fuldt ud,

D. der henviser til, at det er i Unionens interesse at indgå bilaterale handelsaftaler til gavn 
for Unionen og handelspartnerne, så længe begge parter respekterer rettighederne i 
verdenserklæringen om menneskerettigheder,

E. der henviser til, at medlemsstaternes holdning tydeligt skal afspejle principperne i den 
europæiske sociale model, når det gælder sociale anliggender og samarbejde mellem 
medlemsstaterne baseret på den åbne koordinationsmetode,

F. der henviser til, at USA – der har udråbt sig selv til demokratiets primære vogter på 
verdensplan – kun har ratificeret to ud af otte grundlæggende ILO-konventioner, nemlig 
konvention nr. 105 om tvangsarbejde og nr. 182 om børnearbejde,

G. der henviser til, at nogle udviklingslande anfører, at de er under pres for at opgive deres 
komparative fordele, når Unionen kræver, at de skal overholde internationale 
arbejdsstandarder,

H. der henviser til, at nogle tredjelande forsøger at håndhæve MODE 41, når de forhandler 
om handelsaftaler med EU,

I. der henviser til, at der slås kraftigt til lyd for, at kodekserne for virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) ikke i tilstrækkelig grad garanterer, at multinationale selskabers handlinger 
og adfærd er i overensstemmelse med de ikke-bindende VSA-dokumenter,

J. der henviser til, at vedtagelsen af direktivet om regulering af VSA og om håndhævelsen 
heraf bør virkeliggøres på EU-niveau,

K. der henviser til, at globaliseringen letter virksomhedernes frie bevægelighed, navnlig for 
multinationale selskaber, mellem medlemsstaterne og tilmed til partnerlande,

L. der henviser til, at ILO's rolle i de senere år er blevet betydeligt svækket og normalt er 
indskrænket til vedtagelsen af erklæringer, der efterfølgende ikke overholdes,

M. der henviser til, at ubetinget respekt for foreningsfrihed og effektive kollektive 
forhandlinger bør påmindes, 

N. der henviser til, at dagsordenen for anstændigt arbejde bør fremmes,
                                               
1 WTO: GATS, artikel 1, stk. 2, litra d) = MODE 4.
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O. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder bør fremmes,

Generelle principper

1. minder om, at EU stræber efter at blive den førende enhed i verden på området 
socialpolitik ved at fremme sociale målsætninger på globalt plan; understreger Europa-
Parlamentets vigtige rolle med udgangspunkt i Lissabontraktaten, der styrker dets 
indflydelse betydeligt;

2. minder også om, at der ved gennemførelsen af Fællesskabets politikker og mål skal tages 
hensyn til den horisontale sociale klausul i artikel 9 TEUF, f.eks. kan Fællesskabet i 
forbindelse med artikel 46, artikel 49 TEUF eller EU's handelspolitik1 ikke tilsidesætte 
kravene om almen interesse;

3. minder endvidere om, at artikel 7 TEUF kræver sammenhæng mellem EU's politikker, og 
at lovgiveren skal tage hensyn til alle EU's mål og handle i overensstemmelse med 
princippet om kompetencetildeling, i den betydning at EU skal sørge for den rette balance 
mellem de forskellige mål og/eller interesser ved vedtagelsen af en akt med et specifikt 
retsgrundlag2,

4. påpeger praksis i visse medlemsstater, der er uforenelige med de grundlæggende ILO-
konventioner, navnlig hvad angår etableringen af hindringer for foreningsfrihed og 
kollektive forhandlinger, enten gennem tilskyndelse til falsk status som selvstændigt 
erhvervsdrivende eller ved at tvinge enkeltpersoner til at afstå fra kollektive aftaler;

Internationalt samarbejde - social alliance

5. minder om, at EU på verdensplan opfattes som en magnet og en attraktiv partner på 
grund af den unikke kombination af økonomisk dynamik med en social model;

6. understreger, at den europæiske sociale model giver lige muligheder inden for uddannelse 
og på arbejdsmarkedet og lige adgang til sociale ydelser som centrale elementer af 
økonomisk succes;

7. fastholder, at EU's troværdighed og omdømme ikke kan trues af uoverensstemmelser 
mellem medlemsstaternes og selve EU's ord og handlinger;

8. foreslår at etablere en ny social alliance, der fremhæver betydningen af sociale 
anliggender og lægger vægt på gennemførelse og håndhævelse af pragmatiske og 
bæredygtige løsninger; understreger i denne forbindelse betydningen af at styrke 
bevidstheden hos arbejdsmarkedets parter om deres rettigheder og pligter;

9. går ind for, at Unionen afholder sig fra handelsaftaler med lande med 
produktionsfaciliteter i eksportforarbejdningszoner, og samtidig betragter det voksende 
antal vikaransatte og udnyttelsen af disse i industriområderne i visse medlemsstater som 
alarmerende;

                                               
1 Udtalelse fra Europa-Parlamentets juridiske tjeneste om anvendelsesområdet for artikel 9 TEUF (horisontal 
social bestemmelse) som anmodet af formanden for EMPL-udvalget  (SJ-00004/10), præmis 15.
2 Idem, præmis 8.
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10. støtter etableringen af værktøjer til en bæredygtig dialog med partnerlande, der bygger på 
gensidig respekt og sigter mod udvikling af partnerlandenes egne ressourcer;

11. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at samarbejde med partnerlandene med 
henblik på at realisere ligestilling mellem kvinder og mænd i og uden for Unionen;

12. anmoder endvidere Kommissionen og medlemsstaterne om at tilstræbe afskaffelse af 
forskelsbehandling af handikappede og andre sårbare grupper i og uden for Unionen;

13. understreger, at Unionens udgifter inden for rammerne af udviklingssamarbejde, 
associerings- eller stabiliseringsaftaler og handelsaftaler giver enestående muligheder for 
at bistå partnerlandene med at indføre bæredygtig uddannelse og strukturer for social 
bistand med henblik på større social sikkerhed og dermed større velfærd;

14. opfordrer til, at der etableres sociale attachéer i den nye tjeneste for EU's optræden 
udadtil, for at øge dens effektivitet på området socialpolitik, og navnlig for at sikre, at 
anstændigt arbejde for alle gennemføres som et centralt politisk mål;

15. minder om, at WTO's nuværende praksisser gavner de udviklede lande mere end 
udviklingslandene og øger sidstnævntes manglende til tiltro til organisationens 
nytteværdi;

16. minder om, at svækkelsen af den europæiske sociale model til fordel for konkurrence og 
påståede økonomiske fordele er uacceptabel, og at denne praksis desuden giver anledning 
til berettigede indsigelser fra partnerlandene under forhandlinger med Unionen;

Arbejdstageres rettigheder og arbejdsvilkår

17. opfordrer alle medlemsstater til at overholde og fremme ILO's centrale arbejdsstandarder; 
kræver respekt for arbejdstageres rettigheder som en ubestridelig forudsætning for 
retfærdige og gensidigt gavnlige handelsaftaler;

18. mener, at VSA er en nyttig, omend ikke-bindende form for adfærd hos multinationale 
selskaber; anbefaler en yderligere og mere målrettet udvikling af VSA gennem bl.a. ISO-
standard 26 000;

19. mener, at Unionens politikker bør fokusere på enkeltpersoner så vel som på institutioner, 
når det gælder udviklingen af menneskelige ressourcer og arbejdsmarkedsreformer;

20. er foruroliget over visse tredjelandes praksis med at anvende MODE4-processen til deres 
handelsaktiviteter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hellere at sigte mod 
at strukturere den internationale migration på en sådan måde, at udnyttelse og hjerneflugt 
undgås;

21. støtter initiativer, der fremmer udviklingen af dialogen og samarbejdet mellem 
arbejdsmarkedets parter i partnerlande, og anmoder Kommissionen om yderligere at 
udvikle de eksisterende programmer;

22. minder om EU's retningslinjer for forskellige menneskerettighedsspørgsmål, der udgør et 
stærkt politisk signal om, at dette er Unionens prioriteter; anmoder derfor Rådet om at 
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vedtage lignende retningslinjer baseret på de fire grundlæggende ILO-konventioner, der 
skal anvendes som et pragmatisk redskab for EU, der hjælper til bedre at fremme 
Unionens eksterne socialpolitik;

Global økonomisk styring

23. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at integrere beskæftigelse og 
socialpolitikker som en prioritet i alle forhandlinger vedrørende globale økonomiske 
styringsstrukturer og makroøkonomiske dialoger;

24. anmoder Kommissionen om en henstilling, der støtter gennemførelsen og ratificeringen 
af ILO's konventioner for at forbedre arbejdstagernes rettigheder og arbejdsvilkår i 
Unionen og partnerlandene med sigte på en retfærdig og inklusiv globalisering gennem 
større sammenhæng i den eksterne dimension af medlemsstaternes økonomiske og 
sociale politik; anmoder Kommissionen om i samme forbindelse at tilskynde 
medlemsstaterne til at foretage regelmæssige gennemgange, der undersøger 
konsekvenserne af økonomiske og finansielle politikker samt handelspolitikker;

o
o o

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den eksterne dimension af socialpolitikken indebærer aktiviteter og initiativer på EU-plan, 
der sigter mod at fremme arbejdsstandarder og sociale standarder i tredjelande.
Selv om Lissabonstrategien lagde og Europa 2020 lægger større vægt på socialpolitik end 
nogensinde før, prioriteres konkurrencespørgsmål og økonomiske faktorer fortsat højere end 
sociale spørgsmål.

Centrale arbejdsstandarder er forankret i de otte ILO-konventioner, der fokuserer på 
foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde, afskaffelse 
af forskelsbehandling og afskaffelse af børnearbejde. Det fremgår klart ikke kun af disse 
konventioner, men også af rapporten fra Verdenskommissionen for Globaliseringens Sociale 
Dimension, at det er nødvendigt at ændre det tætte fokus på markeder i retning af en bredere 
interesse for mennesker, dvs. fokusere på beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder og 
arbejdsrettens regler. Hvis EU skal forhandle med tredjelande, skal de overholde alt det 
ovennævnte. Hvis dette vilkår ikke er opfyldt, er det ikke muligt at forhandle med tredjelande. 
Handelspolitikken kan ikke se bort fra manglende overholdelse af arbejdstagernes rettigheder, 
og udviklingen af samfundet kan derfor kun fortsætte, når der er rettet op på disse svagheder.

Ved at fastsætte arbejdsstandarder støtter EU mænd og kvinders muligheder for at opnå 
anstændigt og produktivt arbejde på grundlag af frihed, lighed, sikkerhed og værdighed. I 
lyset af den aktuelle globalisering er internationale arbejdsstandarder det grundlag, der sikrer, 
at den globale økonomis vækst vil gavne alle.

Internationale arbejdsstandarder bør først og fremmest garantere, at mennesker kan udvikles 
som mennesker. Mennesker er ikke varer, hvis pris er til forhandling. Arbejde er en del af 
vores dagligdag og er afgørende for en persons værdighed, velfærd og udvikling. Disse 
værdier bør være hovedformålene med den økonomiske udvikling. Internationale 
arbejdsstandarder anvendes herefter til at sikre, at den økonomiske udvikling fortsat i høj grad 
koncentrerer sig om at forbedre menneskers liv og værdighed, og ikke om at fastsætte 
arbejdstagernes rettigheder og vilkår.

I forbindelse med vurderingen af situationen i lande, som det giver mening at forhandle med, 
må vi basere os på EU's socialpolitik og garantier, der er indeholdt i EU's socialpagt.
EU's socialpolitik over for tredjelande skal være konsekvent, pragmatisk, samlet og 
professionel.  Forbindelserne til ILO og WTO spiller her en afgørende rolle og bør være mere 
afbalanceret. Det paradoksale faktum er, at jo mere indflydelse EU har på ILO's konventioner, 
i jo mindre grad bliver disse konventioner ratificeret. I WTO's tilfælde er det nødvendigt at 
styrke forbindelsen mellem handelsforhandlinger og sociale standarder.

Ved århundredskiftet ændrede EU sin strategi for den eksterne dimension af socialpolitikken 
fra en hård til en blød tilgang, dvs. fra at fokusere på at forbinde sociale standarder med 
handelsaftaler til i stedet at fokusere på internationalt samarbejde og international dialog.

EU anvender forskellige typer instrumenter til at gennemføre socialpolitik i tredjelande.  Det 
drejer sig om hårde, bløde og finansielle instrumenter. Anvendelsen af disse instrumenter er et 
bevis på, at EU forventer en bestemt adfærd som et resultat af forbindelserne med dets 
handelspartnere. Hindringen er imidlertid gennemførelsen af disse instrumenter og deres 
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håndhævelse i partnerlandene. Det er derfor afgørende for EU at fokusere dybere på deres 
gennemførelse og håndhævelse, navnlig ILO-konventionerne og VSA-principperne. Det er 
ofte retsordenen i det pågældende land, der hinder dette, men svag politisk vilje og økonomisk 
pres har også betydning i denne forbindelse. Arbejdstagernes manglende viden om deres 
rettigheder er en anden vigtig faktor.

EU's valg af instrumenter til at påvirke forskellige lande betinges af disse landes geografiske 
placering, deres forbindelse til EU og frem for alt af udviklingen i forhandlingerne om deres 
mulige tiltrædelse af EU. En anden faktor er landets økonomiske situation og dets position i 
den globale økonomiske konkurrence. Det er sandt, at jo tættere et land er på EU, desto 
tættere økonomiske og politiske forbindelser har det til EU, og desto større indflydelse har EU 
på landet.

EU benytter sig i stigende grad af bløde instrumenter. De fokuserer på dialog og anbefalinger 
(VSA, dagsordenen for anstændigt arbejde) og har derfor ikke en normativ karakter. De 
forsøger at ændre et lands adfærd ud fra analyser af deres muligheder. Hårde instrumenter 
som f.eks. EU's lovgivning og regler (frihandelsaftaler, ILO-konventioner, WTO's 
handelspolitikker) har retlige konsekvenser, og landene kan straffes for overtrædelsen heraf. 
Deres anvendelse er derfor til tider betænkelig. I modsætning hertil indeholder finansielle 
instrumenter tilskud, teknisk bistand og midler såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, der giver mulighed for at opnå den ønskede adfærd. Teknisk bistand gives 
f.eks. til lande, der forbereder tiltrædelsen af EU, og har form af støtte til at tilpasse deres 
lovgivning til europæiske standarder, f.eks. gennem forskellige uddannelsesprogrammer (Det 
Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut).

Kina og andre asiatiske vækstøkonomier bliver vigtigere og vigtigere aktører inden for 
udenlandske investeringer. Dette fænomen er imidlertid forbundet med risikoen for, at disse 
lande og deres virksomheder vil eksportere lavere arbejdsstandarder. Vi kan ikke give 
tredjelande, der ønsker at indgå handelsaftaler med EU, lov til at tilsidesætte bindende regler 
for EU.

EU skal være på vagt over for processer af typen MODE4. Den giver internationale 
virksomheder mulighed for at anvende deres egne ansatte i udlandet, hvor virksomheden 
opererer, og begrænser derved rettighederne for de ansatte i modtagerlandet. Dette fremmer 
rent faktisk social dumping, hvilket EU er stærkt imod. Det er derfor ikke muligt at acceptere 
MODE4 og lignende fænomener i nogen kontraktmæssige forhandlinger.

EU har et godt omdømme, når det gælder international dialog og sociale anliggender. Hvad 
dette angår betragtes det som en lydhør og betroet partner. Dette skal bruges til at opfylde 
mere ambitiøse mål fastsat af EU. Et af dem er at opbygge en konsekvent, integreret og 
professionel tilgang for EU til den eksterne dimension af socialpolitikken. Hovedrollen i 
denne forbindelse spiller koordineringen i Europa-Parlamentet, men også med Kommissionen 
og den nyligt etablerede tjeneste for EU's optræden udadtil.

Det næste skridt bør være at skabe en slags social alliance, i og igennem hvilken EU kan 
udbrede høje arbejdsstandarder. Kina er et klart eksempel på et land, der hurtigt vinder status 
som en væsentlig aktør i Asien. Landet får større og større betydning, men hvad angår 
arbejdsstandarder, er de forbundet med temmelig negative konnotationer for kineserne. På 
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trods heraf er der ingen grund til ikke at udnytte de historisk gode forbindelser til Kina og til 
ikke at etablere en social alliance med Kina. Førnævnte samarbejde med ngo'er som f.eks. 
ILO og WTO bør også forbedres. Det er nødvendigt at gå afbalanceret til værks for at undgå, 
at ILO vil blive opfattet som et rent EU-instrument på grund af de tætte forbindelser mellem 
ILO og EU. En stærkere forbindelse mellem handelsforhandlinger og sociale standarder inden 
for rammerne af WTO er nævnt ovenfor.

Internationale virksomheder er hovedaktørerne, når det gælder gennemførelsen af sociale 
standarder. Det er derfor afgørende at have en klar og utvetydig definition af VSA, der vil 
hindre den lange række af fortolkninger, der verserer i øjeblikket, og fastsætte minimumskrav 
til VSA og en måde at overvåge deres efterlevelse på.

Virksomheder og organisationer er primært etableret med henblik på at opfylde en snævert 
begrænset interesse, nemlig at skabe overskud. De er i stadig mindre grad villige til at 
overholde national og international lovgivning og kontraktmæssige forpligtelser. De udnytter i 
maksimal grad steder med de laveste skatter, den billigste arbejdskraft og den lempeligste 
lovgivning vedrørende miljøet og de mest udsatte arbejdstagere. Multinationale selskaber 
vejleder ofte de regeringer, der er interesserede i deres aktiviteter på deres territorium. 
Antallet af job, der betegnes som usikre, dvs. ustabile og uhensigtsmæssige, vokser konstant.

Lovgivningen kan ikke tvinge dem til automatisk, og imod deres interesser, at dele det lokale 
og regionale ansvar samt virksomhedsansvaret for, hvordan deres beslutninger påvirker 
interessenterne, og navnlig på det sted, de driver virksomhed. Dette indebærer en radikal 
ændring af situationen i retning af, hvordan den var, inden globaliseringen startede, hvor 
virksomheder, der havde virket i en region i årtier, måtte bære ansvaret for situationen og 
udviklingen i den pågældende region.

VSA er et begreb, der har været anvendt siden 1970'erne. Nogle definerer det som et koncept, 
hvor virksomhederne på frivilligt plan integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres 
forretningsaktiviteter og i deres interaktion med deres interessenter.

Multinationale selskaber har fundet ud af, at hvis de bærer en del af de omkostninger, som 
staten har fralagt sig ansvaret for, vil de styrke deres position i samfundet og følgelig øge 
deres fortjeneste. I visse lande retter de op på sociale uretfærdigheder på steder, hvor staten 
ikke gør det. Virksomhederne opbygger deres egen politik for socialt ansvar i en periode med 
økonomisk vækst. Vil dette ikke ændre sig nu, hvor vi har mindre økonomisk gunstige tider?

EFS og internationale fagforeninger afviser VSA, hvis det kun bruges eller misbruges til PR, 
reklame og markedsføring. De accepterer VSA, hvis det bidrager til en bæredygtig udvikling, 
hvis det ikke unddrager sig dialogen med de ansatte, og hvis det ikke betragtes som et 
alternativ til arbejdslovgivningen og kollektiv forhandlinger.

Hvis en virksomhed skal være offentlig ansvarlig, må den først anvende høje standarder 
internt, og derefter udadtil i forbindelsen med interessenterne. 

Dette indebærer overholdelse og fremme af anstændige ansættelsesforhold, tilskyndelse til 
deltagelse af de ansatte gennem samråd og information og gennem kollektive overenskomster, 
udvikling af deres erhvervskompetencer og livslang læring, overholdelse af standarderne for 
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arbejdssikkerheden, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, etablering af et 
ordentligt miljø, så arbejdsmarkedets parter kan foregribe og håndtere forandringer på 
arbejdsmarkedet, herunder omstrukturering, forbedring af arbejdskvaliteten samt integration 
og beskyttelse af sårbare grupper af arbejdstagere såsom unge, ældre, handicappede og 
indvandrere.
Det betænkelige ved VSA kan ligge i det forhold, at det stadig er et frivilligt initiativ, og at 
man derfor kan frygte, at det mangler et mål samt konsekvente og gennemsigtige kriterier for 
ansatte, forbrugere og andre interessenter, på grundlag af hvilke virksomhedens resultater på 
området VSA kan måles.

Et andet punkt vedrørende VSA, som der kan sættes spørgsmålstegn ved, er forbundet med 
frygten for, at dette begreb skal blive en slags blød lovgivning. Hvis regeringerne ikke 
længere vil tage ansvaret for at bevare den europæiske sociale model, er der en risiko for, at 
såvel arbejdslovgivningen og socialsikringssystemerne og de sociale tjenester vil blive 
privatiseret. Deres beskyttelse kan ikke sikres ved hjælp af et frivilligt initiativ såsom VSA, 
som ikke kan håndhæves juridisk.

Der er også en risiko for fejlfortolkning samt for, at det institutionelt forandrede sociale 
partnerskab, dialogen med arbejdsmarkedets parter, de ansattes deltagelse og fagforeningernes 
rettigheder erstattes med noget, der er frivilligt og ikke-bindende.

Den globale konkurrence får virksomheder til at ekspandere til nye markeder. Dette kræver 
omfattende investeringer. Den finansielle verden træder følgelig ind i erhvervslivet og 
påvirker dets beslutningstagningsproces, for at virksomheden gennem værdipapirtransaktioner 
kan opnå hurtige gevinster, helst umiddelbart og gennem spekulation.
Den internationale finansverden, de internationale institutioner og investorerne bliver derved 
en slags kontrollører af virksomhedernes økonomiske aktiviteter. Det er det finansielle 
marked, der er på vej til at blive et marked for virksomhedskontrol.

Dette spørgsmål har også været drøftet af Den Internationale Standardiseringsorganisation 
ISO, der udarbejdede det endelige udkast til den såkaldte ISO 26 000, der bør være ratificeret 
af medlemsstaterne senest ved udgangen af 2010.  Teksten blev udarbejdet af regeringer, 
arbejdstagerrepræsentanter (fagforeninger), virksomhedssektoren, forbruger- og 
kunderepræsentanter, ngo'er, tjenester og forskningsorganisationer, den akademiske verden og 
mange andre. Eksperterne kommer fra mere end 90 lande og 40 internationale eller regionale 
organisationer. Visse af dem forsøgte at give teksten en anderledes karakter end den meget 
tekniske udformning, som ISO's standarder normalt har.

Denne standard vejleder brugerne og er hverken beregnet til eller hensigtsmæssig i 
forbindelse med certificeringsformål. Ethvert tilbud om at certificere eller enhver påstand om 
certificering i henhold til ISO 26 000 ville være en fejlfortolkning af hensigten og formålet 
med denne internationale standard. 

I fremtiden er det nødvendigt, at Europa-Parlamentet går sammen med internationale og 
europæiske fagforeninger og snarest muligt bidrager til initiativet med deres egne positive 
henstillinger. 


