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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til 
bæredygtig og inklusiv genrejsning
(2012/2097(INI))

Europa-Parlamentet,

– 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 den europæiske socialpagt, navnlig dens artikel 5, 6 og 19,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, som blev vedtaget i 1998, og 
til ILO-konventionerne om oprettelse af universelle grundlæggende arbejdsnormer med 
hensyn til: afskaffelse af børnearbejde (nr. 29 (1930) og 105 (1957); foreningsfrihed og 
retten til at føre kollektive forhandlinger (nr. 87 (1948) og 98 (1949); afskaffelse af 
børnearbejde (nr. 138 (1973) og 182 (1999); og ligebehandling i beskæftigelsen (nr. 100 
(1951) og 111 (1958)),

– der også henviser til ILO-konventionerne om arbejdsklausuler (offentlige kontrakter) (nr. 
94), og om kollektive forhandlinger (nr. 154),

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

– der henviser til erklæringen om social retfærdighed for en fair globalisering, der blev 
vedtaget ved konsensus af ILO's 183 medlemsstater den 10. juni 2008,

– der henviser til FN's menneskerettighedserklæring (1948) og andre FN-instrumenter på 
menneskerettighedsområdet, især den internationale pagt om borgerlige og politiske 
rettigheder (1966) og pagten om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966), den 
internationale konvention til eliminering af alle former for racediskrimination af 1965, 
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (1979), 
konventionen om barnets rettigheder (1989), den internationale konvention om beskyttelse 
af alle vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder (1990) og 
konventionen om handicappedes rettigheder (2006),

– henviser til FN's vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder og til 
Rådet for Udenrigsanliggenders konklusioner af 8. december 20091,

– der henviser til OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, ajourført i maj 
2011,

– der henviser til OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse fra 1997,
                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework og 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
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– der henviser til Global Reporting Initiative,

– der henviser til oprettelsen af "International Integrated Reporting Council" (IIRC),

– der henviser til den danske årsregnskabslov (2008),

– der henviser til FN's "Global Compact"-initiativ, 

– der henviser til den undersøgelse Kommissionen lod udarbejde i oktober 2010 om den 
forvaltningsmæssige kløft mellem internationale instrumenter og standarder for 
virksomhedernes sociale ansvar og gældende EU-lovgivning (kendt som "Edinburgh-
undersøgelsen"), hvis resultater blev fremlagt i årsberetningen om menneskerettigheder i 
2011,

– der henviser til stk. 46 og 47 i slutdokumentet fra Rio +20-verdenstopmødet om 
bæredygtig udvikling i 2012, 

– der henviser til FN's principper for ansvarlige investeringer,

– der henviser til den internationale standard ISO 26000, der udstikker retningslinjer for 
social ansvarlighed, og som blev udstedt den 1. november 2010,

– der henviser til "Green Winners"-undersøgelsen, en undersøgelse fra 2009 af 99 
virksomheder,

– der henviser til dannelsen af EU-multiinteressentforummet for Virksomhedernes Sociale 
Ansvar, som blev lanceret den 16. oktober 2002,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige 
tjenesteydelseskontrakter1,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretslige område2, som afløste Bruxelleskonventionen fra 1968, bortset fra med 
hensyn til forholdet mellem Danmark og de øvrige medlemsstater,

– der henviser til Rådets resolution af 3. december 2001 om opfølgning af grønbogen om 
virksomhedernes sociale ansvar3,

– der henviser til Rådets resolution af 6. februar 2003 om virksomhedernes sociale ansvar4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Fremme af anstændigt arbejde for alle - EU's 
bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden" 

                                               
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
2 EUT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
3 EUT C 86 af 10.4.2002, s. 3.
4 EUT C 39 af 18.2.2003.
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(KOM(2006)0249) (Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "– Om modernisering af selskabsretten og 
forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union – vejen frem" (KOM(2003)0284) 
(EU's handlingsplan om virksomhedsledelse),

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Pakken for "ansvarlige virksomheder"" 
(COM(2011)0685),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Et opsving med høj beskæftigelse" 
(COM(2012)0173),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 med titlen "Initiativ for 
socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som 
kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation" (COM(2011)0682),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020 - En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til sin beslutning af 30. maj 2002 om Kommissionens grønbog om fremme af 
en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar1,

– der henviser til sin beslutning af 13. maj 2003 om Kommissionens meddelelse om 
virksomheders sociale ansvar: Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling2,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om virksomhedernes sociale ansvar: et 
nyt partnerskab3,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i 
internationale handelsaftaler4,

– der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om EU 2020, som fastslog, at der er en 
ubrydelig sammenhæng mellem virksomhedernes ansvarlighed og virksomhedsledelse5,

– der henviser til sin meddelelse af …. om et initiativ for socialt iværksætteri – at skabe et 
gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den 
sociale innovation (2012/2004(INI))6,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 24. maj 
2012 om Kommissionens meddelelse "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes 
sociale ansvar" (SOC/440),

                                               
1 EUT L 187 af 7.8.2003, s. 180.
2 EUT L 67 af 17.3.2004, s. 73.
3 EUT L 301 af 13.12.2007, s. 45.
4 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.
5 EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 57.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)….
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– der henviser til Kommissionens meddelelse "En ny EU-strategi 2011-14 for 
virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Retsudvalget, Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om 
International Handel og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at virksomhedernes sociale ansvar (VSA) ikke må bruges til at 
omdefinere internationalt aftalte og gældende minimumsstandarder, men til at forsøge 
bedre at forstå, hvordan disse er umiddelbart anvendelige for erhvervslivet, og hvordan de 
kan gennemføres;

1. anerkender, at Kommissionens meddelelse er én ud af en række af politiske erklæringer, 
takket være hvilke VSA nu er blevet indarbejdet i EU-politikker og -tiltag;

2. er dog enig i den analyse, der opstilles i meddelelsen, og som konkluderer, at VSA-praksis 
stadig i det store hele er begrænset til et mindretal af store virksomheder;

3. mener, at fremtidige vigtige drivkræfter for udbredelse af VSA vil omfatte vægt på 
globale VSA-instrumenter, afsmittende effekt fra førende virksomheder blandt deres 
ligesindede, anvendelse af passende regulering, en solid konsekvensanalyse af 
eksisterende VSA-initiativer og øget anerkendelse af omfanget af de globale sociale og 
miljømæssige udfordringer både i erhvervslivet og i bredere dele af samfundet;

4. glæder sig over, at definitionen af VSA i Kommissionens meddelelse, der afspejler den 
nye strategi, som først blev vedtaget af Kommissionen under EU-multistakeholder-
forummet for VSA i 2009, giver en uundværlig mulighed for inddragelse og samling af 
konsensus og korrekt afspejler den nye konsensus, der er opnået mellem erhvervslivet og 
andre interessenter om dette emne takket være den enstemmige vedtagelse af FN's 
vejledende principper;

5. gentager sin overbevisning om de "forretningsmæssige fordele" ved VSA, men gentager, 
at en eventuel mangel på sådanne fordele på kort sigt i en given situation eller for en given 
virksomhed aldrig kan bruges som undskyldning for at vælge uansvarlighed;

6. erkender, at der opstår en dyb brist i VSA-initiativerne, når virksomhederne undgår 
kritiske interessegrupper eller følsomme emner, der er relevante for deres virksomhed; 
opfordrer Kommissionen, som arbejder med finansielle myndigheder, til at bygge videre 
på VSA-laboratoriers tidligere arbejde for bedre at kunne identificere, hvordan 
virksomhederne og deres interessenter objektivt kan indkredse de sociale og miljømæssige 
spørgsmål, som er af væsentlig betydning for den pågældende virksomhed;

Bæredygtig genopretning

7. støtter kraftigt anerkendelsen i Kommissionens meddelelse af, at det at bidrage til at 
afbøde de sociale virkninger af den nuværende krise er en del af virksomhedernes sociale
ansvar; opfordrer virksomhederne til at tage initiativer til skabelse af beskæftigelse for 
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unge som et praktisk eksempel på deres engagement;

8. opfordrer multiinteressentforummet til at overveje eventuelle handlemuligheder som 
reaktion på den øgede anvendelse af midlertidigt ansatte, tvunget deltidsarbejde i stedet 
for fuldtidsbeskæftigelse, stigningen i udnyttelsen af arbejdskraft gennem øget brug af 
underleverandører og en genopblomstring af den uformelle sektor, hvilket alt sammen er 
et resultat af den økonomiske krise;

9. anerkender, at virksomhedslukninger og nedskæringer bringer nogle af de gevinster, der er 
opnået gennem VSA i form af ansættelse af marginaliserede grupper i samfundet, i fare; 
opfordrer Kommissionen til at gennemføre en større analyse af krisens sociale 
indvirkninger på sådanne initiativer;

10. mener, at finanskrisen har rystet de ansattes tillid til virksomhedernes forpligtelser til at 
respektere de langsigtede private pensionsrettigheder; opfordrer virksomhederne til at tage 
skridt til at rette op på den ubalance, mange medarbejdere føler, at der er opstået, idet de 
mener, at deres pensionsrettigheder er blevet beskåret uforholdsmæssig meget;

Internationale organisationers strategier og strategier med flere aktører

11. støtter den vægt, der i Kommissionens meddelelse lægges på styrkelse og gennemførelse 
af internationale standarder, og mener – i lyset af ajourføringen af OECD's retningslinjer i 
2011 og enigheden om FN's vejledende principper – at EU's indsats nu skal lægge stor 
vægt på fuld gennemførelse af disse retningslinjer og principper;

12. insisterer på, at al finansiering til handel og udvikling, der tilbydes til private aktører 
gennem EU investeringsfaciliteter, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling, bør omfatte kontraktbestemmelser, der kræver 
overholdelse af OECD-retningslinjerne og FN's vejledende principper;

13. glæder sig over Kommissionens initiativ vedrørende nationale handlingsplaner til 
gennemførelse af FN's vejledende principper, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at 
spille en langt større rolle med hensyn til at hjælpe med at lede gennemførelsen på et 
overordnet plan; efterlyser til en "peer review-proces" mellem medlemsstaterne med 
henblik på at fremme gennemførelsen;

14. opfordrer Kommissionen, navnlig Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, til at 
fremsætte forslag, der kan lette EU domstoles ekstraterritoriale jurisdiktion ved grelle 
tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne, begået af EU-baserede virksomheder, 
deres datterselskaber eller forretningspartnere;

15. opfordrer Kommissionen, navnlig Generaldirektoratet for Handel til at overgå til en 
"aktiv" tilgang til OECD's retningslinjer, der sikrer fremme af og vedvarende støtte til 
disse retningslinjer gennem EU's delegationer;

16. mener, at VSA er et vigtigt redskab til at hjælpe EU med at støtte gennemførelsen af ILO-
konventionerne; støtter tilvejebringelsen af finansiering, der gør de europæiske 
fagforeninger i stand til at gennemføre pilotprojekter ud fra OECD-retningslinjerne og 
andre internationale VSA-standarder med henblik på at opbygge kapacitet i tredjelande;
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17. glæder sig over erhvervslivets brug af FN's Rio +20-topmøde som fortaler for en ny global 
konvention om virksomhedernes ansvar;

Offentlige politikker for VSA

18. tilslutter sig det synspunkt, som stammer fra rapporten fra multiinteressentforummet i juni 
2004, at offentlige myndigheder kan yde et væsentligt bidrag ved at indtage rollen som 
den, der samler aktører, giver incitamenter og regulerer med det formål at fremme VSA, 
og opfordrer medlemsstaterne til at give disse bestræbelser vigtig ny fremdrift;

19. roser mange medlemsstater for deres bestræbelser på at udvikle og gennemføre nationale 
handlingsplaner om VSA i samråd med nationale multiinteressentfora; udtrykker 
imidlertid bekymring over, at antallet af offentlige politiske foranstaltninger endnu ikke 
modsvares af, hvor langt man er nået, når det gælder fremme af VSA;

20. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at fremsætte nye forslag til 
at udfylde forvaltningsmæssige huller i forhold til internationale VSA-standarder, som det 
anbefales i den Edinburgh-undersøgelse, Kommissionen bestilte;

Sammenkædning af socialt ansvarlige investeringer og åbenhed 

21. bemærker, at en vigtig drivkraft for et socialt ansvarligt investeringsmarked fortsat er 
institutionel investorefterspørgsel; bemærker i denne forbindelse, at åbenhed er en vigtig 
drivkraft for VSA og skal være principbaseret;

22. støtter fuldt ud Kommissionens intention 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, som sociale, miljømæssige og menneskeretlige påvirkninger har for 
erhvervslivet; opfordrer til at fremlægge et ambitiøst forslag, der placerer EU midt blandt 
de mange aktuelle internationale initiativer om obligatorisk rapportering om 
bæredygtighed og klart i retning af målet om at gøre den integrerede rapportering, som er 
under udvikling gennem IIRC, til den globale norm inden udgangen af dette årti

Vejen frem for VSA

23. støtter op om, at det europæiske multiinteressentforum fortsat skal have en ledende rolle i 
arbejdet med at støtte gennemførelsen af de forslag, der fremsættes i Kommissionens 
meddelelse;

24. er enig i, at der ikke findes nogen universalløsning på tilgangen til VSA, men opfordrer – i 
erkendelse af, at overfloden af private og frivillige initiativer kan medføre yderligere
omkostninger og være en hindring for gennemførelsen – Kommissionen til sammen med 
andre internationale organer at forpligte sig til at støtte det langsigtede mål om konvergens 
mellem VSA-initiativerne;

25. roser det arbejde, der udføres på visse handelshøjskoler i forhold til at fremme VSA, men 
erkender, at disse skoler udgør et mindretal; opfordrer gruppen på højt plan til at se på 
måder at integrere VSA i ledelsesuddannelse for alle;
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26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens seneste meddelelse om virksomhedernes sociale ansvar integrerer VSA i 
europæisk tænkning på et politisk område, hvor Europa-Parlamentet har spillet en afgørende 
rolle. Det repræsenterer også et stort skridt fremad i forhold til dialog med Parlamentet og 
aktører, der har været involveret i VSA-debatten siden den foregående meddelelse.

I dette udkast til Parlamentets beslutning udtrykkes glæde over den nye vægt på europæisk 
støtte til globale VSA-initiativer, den fornyede tilkendegivelse af støtte til en tilgang med flere 
interessenter, en definition, der afspejler konsensus på globalt plan og en meget mere aktiv 
støtterolle for Europa-Kommissionen selv.

Jeg mener, at meddelelsen er konstruktiv og fremadrettet, og at den reagerer på udviklingen 
inden for VSA i Europa og verden. Den giver et solidt grundlag for den fremtidige indsats, og 
Europa-Parlamentet opfordres til at give den bred opbakning.

Min betænkning har derfor til formål at yde sit eget bidrag til debatten ved at udvikle nogle af 
idéerne i meddelelsen samt ved at udpege nogle mulige huller.

En bæredygtig genopretning

Først og fremmest sættes debatten om VSA ind i konteksten af den nuværende økonomiske 
krise. Der argumenteres for, at VSA er uundværligt, hvis tilliden til erhvervslivet skal 
genoprettes og der skal ske en bæredygtig økonomisk genopretning. 

Selv om det er en god idé at sikre sig mod beskyldningen om "grønvaskning", skal VSA ses 
som en mulighed og ikke en trussel mod virksomhedernes konkurrenceevne. Det er også en 
del af Europas egen "sociale licens" til at fortsætte i retning af handelsbaseret vækst.

Kortsigtet tænkning i Bruxelles, som udelukkende fokuserer på gennemsigtighed, ansvar og 
ansvarlighed for de finansielle markeder, vil også gentage de samme fejl, som de ansvarlige 
for bankkollapset anklages for. 

Der kan ikke være nogen vej tilbage fra den afgørende forpligtelse til at omdanne den 
europæiske og globale økonomi til en kulstoffattig fremtid. Bæredygtige virksomheder kan 
kun operere i en bæredygtig økonomi.

Derfor opfordres ansvarlige virksomheder min betænkning til at demonstrere deres aktive 
engagement i at afbøde de sociale konsekvenser af krisen og til at gøre dette ved at iværksætte 
en række foreslåede VSA-foranstaltninger: inden for skabelse af ungdomsbeskæftigelse, 
sundhed på arbejdspladsen, pensionernes bæredygtighed, fremme af løn der muliggør et 
eksistensminimum, bekæmpelse af udnyttende arbejdspraksis i virksomhedens 
forsyningskæder og ved at fremme nye markeder inden for socialt nyttige og miljømæssige 
produkter og tjenester.

Gennemførelse af globale VSA-initiativer

En anden prioritet i betænkningen er at udvikle konkrete ideer, der støtter Kommissionens 
planer om at sikre en bedre gennemførelse af globale VSA-initiativer. Jeg hævder, at det 
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ekspertisecenter for VSA, som Kommissionen lovede i 2006, i langt højere grad kan realiseres 
i 2012 ved at benytte en global strategi, henvendt til europæiske virksomheder, der opererer 
på de globale markeder.

Jeg anbefaler, at Europa-Kommissionen laver en samlet rapport om gennemførelsen af FN's 
retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, mens medlemsstaterne kan forbedre deres 
egen gennemførelse gennem en peer review-proces, hvilket allerede er standard i vurderingen 
af menneskerettighedspolitikker. Det er nu også tid til at tackle det følsomme spørgsmål om 
eksterritorial jurisdiktion vedrørende misbrug af arbejdskraft eller bredere 
menneskerettigheder fra europæiske virksomheders side, der finder sted i tredjelande, hvor 
adgangen til domstolsprøvelse er begrænset.

I betænkningen argumenteres der for, at Kommissionen skal spille en langt mere aktiv rolle i 
gennemførelsen af OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder og give dem 
reference til handels- og investeringsaftaler, der giver økonomisk støtte til 
kapacitetsopbygning, støtter klager i tilfælde af påståede overtrædelser og gør finansiel støtte 
til erhvervslivet betinget af respekt for retningslinjerne og hjælper med at skaffe nye 
underskrivere på verdensplan.

I betænkningen slås der også til lyd for betydningen af gennemsigtighed og integreret 
rapportering om bæredygtighed som en vigtig drivkraft for VSA. Der gives udtryk for stærk 
støtte til anvendelse af "Global Reporting Initiative" - den førende metode, der anvendes af 
virksomheder verden over til rapportering om bæredygtighed. Betænkningen fortsætter med 
støtte til det planlagte Kommissionsforslag på området, men gør det med fast forankring i 
målsætningen for "International Integrated Reporting Council": at gøre integreret rapportering 
til den globale norm inden udgangen af dette årti.

Betænkningen støtter Kommissionens intention om at engagere sig med investorer, især for 
fremme af FN's principper for ansvarlige investeringer, og jeg foreslår lanceringen af et nyt 
EU-initiativ om at fremme "væsentlighed".

I betænkningen anbefales også aktiv EU-støtte til det erhvervsstyrede forslag om en FN-
konvention om virksomhedernes sociale ansvar, som blev fremsat på FN's Rio +20-topmøde
om bæredygtig udvikling i år. Jeg støtter fremme af VSA gennem processen med bæredygtige 
udviklingsmål, der blev igangsat som resultat af topmødet.

En tilgang med flere interessenter

Europa-Parlamentet anmodes også om at anerkende den særlige karakter af udformningen af 
EU politikker vedrørende VSA. Der udvikles idéer til at udnytte den konventionelle sociale 
dialog, for eksempel ved at fastsætte et mål for nye rammeaftaler inden for VSA og ved at 
finansiere pilotprojekter med europæiske fagforeninger inden for "ordentligt arbejde".

Europa-Parlamentet anmodes imidlertid udtrykkeligt om at bakke op om EU-
multiinteressentforummet for VSA's funktion og udvikling, herunder gennem de 
sektorspecifikke initiativer, der foreslås i meddelelsen. Jeg foreslår yderligere initiativer i 
relation til ikt og den private sikkerhedssektor. Der bakkes også op om nye planlagte 
"praksisfællesskaber" for multiinteressent.
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Den højtstående gruppe af medlemsstater efterlyser et forbedret engagement med andre 
interessenter, sammen med behovet for at Kommissionens generaldirektorater for miljø og for 
eksterne forbindelser fokuserer mere på VSA.

En kombination af offentlige og private aktører – "den intelligente blanding"

I betænkningen slås der til lyd for større vægt på offentlige politikkers indvirkning på VSA. 
Dette bør omfatte gennemførelse af henstillingerne fra Kommissionens egen "Edinburgh-
undersøgelse" om forvaltningsmæssige huller og behovet for at opnå konkrete resultater inden 
for gennemførelsen af sociale indikatorer, navnlig gennem offentlige indkøb.

Europa-Kommissionen opfordres til at vise lederskab ved at afgive sit eget løfte om 
rapportering om bæredygtighed og til etisk forvaltning af sine egne pensionsinvesteringer 
samt til støtte af, at Kommissionens personale påtager sig frivilligt arbejde.

I betænkningen gentages det, at der er en sammenhæng mellem virksomhedernes sociale 
ansvar og virksomhedsledelse, og det anbefales at anvende adfærdskodekser og 
selskabsledelsesforpligtelser til at fremme "ejerskab" og integrering af VSA i 
virksomhederne.

Den fortsatte betydning af supplerende private og frivillige foranstaltninger understreges 
imidlertid i lige så høj grad, navnlig ved at der tales for fordelene ved at støtte princippet om 
"konvergens" mellem sådanne initiativer. Det er meget bedre at fremme frivilligt samarbejde 
frem for nye obligatoriske initiativer i forhold til social mærkning, hævdes det.

Samlet set er dette i relation til FN's retningslinjer kendt som den "intelligente blanding" af 
lovgivningsmæssige og frivillige tilgange – og det er faktisk klogt af EU at vælge den samme 
fremgangsmåde.

Det videre arbejde

Der er opbakning til en lang række af de andre tiltag, der foreslås i meddelelsen. Jeg foreslår, 
at der lægges ekstra vægt på at integrere VSA i læseplanen for centrale handelshøjskoler, at 
fremme VSA i små virksomheder gennem klyngetilgangen og at indføre en "revision" for at 
sikre, at planlagte VSA-udmærkelser faktisk svarer til europæisk og global bedste praksis.

Lad mig til sidst gentage min overbevisning om, at VSA skal overgå fra proces til resultat. I 
meddelelsen konstateres det ganske rigtigt, at det er altafgørende med en betydelig 
"opskalering" af udbredelsen af VSA. At give tilsagn til initiativer om 
erhvervsstatsborgerskab som en del af det europæiske år 2013, undersøge den samlede 
virkning af VSA i at forhold til at håndtere sociale og miljømæssige problemer, fremhæve det 
akutte ved udfordringerne og et forslag om et nyt "Compact-initiativ" sammen med 
civilsamfundet er nogle af de ideer, der anbefales i betænkningen med henblik på at engagere 
sig med folk i og uden for erhvervslivet for at hjælpe til med at nå dette mål.

Omend VSA – som Kommissionen med rette siger – er virksomhedernes ansvar for deres 
indvirkning på samfundet - er det en indvirkning, som erhvervslivet og samfundet sammen 
bør stræbe efter at opnå.


