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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de
samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel
(2012/2097(INI))
Het Europees Parlement,
– gezien de artikelen 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 en 36 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
– gezien het Europees Sociaal Handvest, in het bijzonder de artikelen 5, 6 en 19,
– gezien de in 1998 aangenomen Verklaring over de fundamentele principes en rechten met
betrekking tot werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de verdragen van
de IAO tot vaststelling van universele fundamentele arbeidsnormen betreffende: de
afschaffing van gedwongen arbeid (nr. 29 (1930) en nr. 105 (1957)); vrijheid van
vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen (nr. 87 (1948) en 98 (1949)); de
afschaffing van kinderarbeid (nr. 138 (1973) en nr. 182 (1999)); en non-discriminatie op
het werk (nr. 100 (1951) en nr. 111 (1958)),
– gezien eveneens de verdragen van de IAO betreffende arbeidsvoorwaarden
(overheidscontracten) (nr. 94) en collectieve onderhandelingen (nr. 154),
– gezien de agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor waardig werk en
het mondiale banenpact van de IAO dat op 19 juni 2009 tijdens de Conferentie van de
IAO is aangenomen,
– gezien de verklaring over sociale rechtvaardigheid voor een eerlijke globalisering die op
10 juni 2008 met algemene instemming van de 183 lidstaten van de IAO is goedgekeurd,
– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens (1948) en andere VNinstrumenten over de mensenrechten, met name de internationale verdragen over de
burgerlijke en politieke rechten (1966) en over de economische, sociale en culturele
rechten (1966), het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie (1965), alsmede het Verdrag betreffende afschaffing van alle vormen
van discriminatie van de vrouw (1979), het Verdrag inzake de rechten van het kind
(1989), het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van migrerende
werknemers en hun gezinsleden (1990) en het Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap (2006),
– gezien de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en de conclusies
van de Raad Buitenlandse Zaken van 8 december 20091,
– gezien de in mei 2011 bijgewerkte OESO-richtsnoeren voor multinationale
ondernemingen,
1

http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework en
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– gezien het Verdrag inzake bestrijding van omkoping van de OESO uit 1997,
– gezien het initiatief voor wereldwijde rapportage ("Global Reporting Initiative"),
– gezien de oprichting van de internationale geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC),
– gezien de Deense wet inzake financiële verslaglegging (2008),
– gezien het "Global Compact"-initiatief van de VN,
– gezien de in oktober 2010 voor de Commissie uitgevoerde studie inzake discrepanties
tussen internationale instrumenten en normen met betrekking tot maatschappelijk
verantwoord ondernemen en de bestaande Europese regelgeving (beter bekend als de
"Edinburgh-studie"), waarvan de resultaten in 2011 werden bekendgemaakt in het
jaarlijkse verslag over de mensenrechten,
– gezien paragrafen 46 en 47 van het slotdocument van de in 2012 georganiseerde Rio+20
Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling,
– gezien de VN-beginselen inzake verantwoord beleggen (UNPRI),
– gezien de op 1 november 2010 gepubliceerde internationale norm ISO 26000, met daarin
richtsnoeren voor sociale verantwoordelijkheid,
– gezien "Green Winners", een in 2009 door 99 bedrijven uitgevoerde studie,
– gezien de oprichting van het Europees Multi-Stakeholder Forum over maatschappelijk
verantwoord ondernemen, dat op 16 oktober 2002 gelanceerd is,
– gezien Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten1,
– gezien Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken2, die het Verdrag van Brussel van 1968 vervangt, behalve wat
de betrekkingen tussen Denemarken en de andere lidstaten betreft,
– gezien de resolutie van de Raad van 3 december 2001 betreffende de follow-up van het
Groenboek over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen3,
– gezien de resolutie van de Raad van 6 februari 2003 inzake maatschappelijk verantwoord
ondernemen4,
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Bevordering van waardig werk
1

PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.
3
PB C 86 van 10.4.2002, blz. 3.
4
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voor iedereen - Bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda voor
waardig werk over de hele wereld" (COM(2006)0249) (mededeling van de Commissie
betreffende waardig werk),
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Modernisering van het
vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie Een actieplan" (COM(2003)0284) (Actieplan corporate governance),
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Handel, groei en
wereldvraagstukken: Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie"
(COM(2010)0612),
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "'Pakket' verantwoordelijke
ondernemingen" (COM(2011)0685),
– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een banenrijk herstel"
(COM(2012)0173),
– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Initiatief voor sociaal ondernemerschap
– Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor sociale ondernemingen in een kader van
sociale economie en innovatie" (COM(2011)0682),
– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad met als titel "Europa
2020, een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),
– gezien zijn resolutie van 30 mei 2002 over het Groenboek van de Commissie over de
bevordering van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven1,
– gezien zijn resolutie van 13 mei 2003 over de mededeling van de Commissie over de
sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: een bijdrage van het bedrijfsleven aan
duurzame ontwikkeling2,
– gezien zijn resolutie van 13 maart 2007 over maatschappelijk verantwoord ondernemen:
een nieuw partnerschap3,
– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord
ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten4,
– gezien zijn resolutie van 16 juni 2010 over EU 2020, waarin wordt gewezen op het
onlosmakelijke verband tussen de verantwoordelijkheid van bedrijven en corporate
governance5,
– gezien zijn resolutie van … over een initiatief voor sociaal ondernemerschap: bouwen aan
een gezonde leefomgeving voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie
1

PB C 187 E van 7.8.2003, blz. 180.
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en innovatie (2012/2004(INI))1,
– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 24 mei 2012 over
de mededeling van de Commissie met als titel "een vernieuwde EU-strategie 2011-2014
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen" (SOC/440),
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Een vernieuwde EU-strategie 201114 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen" (COM(2011)0681),
– gezien artikel 48 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen
van de Commissie juridische zaken, de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel en de Commissie
cultuur en onderwijs,
A. overwegende dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet mag worden
aangewend om internationaal aanvaarde minimumnormen opnieuw te definiëren, wel om
te trachten de manier waarop deze normen rechtstreeks van toepassing zijn op bedrijven te
begrijpen en toe te passen;
1. erkent dat de mededeling van de Commissie deel uitmaakt van een reeks
beleidsverklaringen die ervoor hebben gezorgd dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen nu ingebed is in het beleid en de maatregelen van de EU;
2. stemt evenwel in met de in de mededeling opgenomen analyse dat MVO-praktijken nog
steeds grotendeels beperkt blijven tot een minderheid van grote bedrijven;
3. is van mening dat de volgende factoren een belangrijke rol zullen spelen bij het op een
grotere schaal toepassen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: meer nadruk op
wereldwijde MVO-instrumenten, een nieuwe impuls van toonaangevende bedrijven voor
andere bedrijven, het gebruik van passende regelgeving, een robuuste effectbeoordeling
van de bestaande MVO-initiatieven, en meer erkenning binnen bedrijven en binnen de
bredere samenleving van de omvang van mondiale uitdagingen op sociaal en op
milieugebied;
4. is verheugd over het feit dat de in de mededeling van de Commissie opgenomen definitie
van MVO, die een weerspiegeling is van de nieuwe aanpak waarvoor de Commissie voor
het eerst opteerde in het kader van het Multi-Stakeholder Forum in 2009, een onmisbare
kans biedt op inclusiviteit en consensusvorming en een correcte weergave is van de
nieuwe consensus die is bereikt tussen bedrijven en andere belanghebbenden over deze
kwestie, dankzij de unanieme goedkeuring van de VN-richtsnoeren;
5. herhaalt te geloven in economische argumenten voor MVO, maar wijst er opnieuw op dat
wanneer deze argumenten niet op korte termijn van toepassing zijn op een situatie of
bedrijf, ze niet kunnen worden aangewend als excuus om te opteren voor
onverantwoordelijkheid;
1
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6. erkent dat MVO-initiatieven ernstige gebreken vertonen wanneer bedrijven cruciale
belangengroepen of gevoelige kwesties vermijden die van belang zijn voor hun
activiteiten; roept de Commissie op om, in samenwerking met de financiële autoriteiten,
voort te bouwen op het eerdere werk van MVO-"laboratoria" om zo beter te identificeren
hoe bedrijven en hun belanghebbenden op een objectieve manier sociale en
milieukwesties kunnen onderscheiden die van wezenlijk belang zijn voor het bedrijf in
kwestie;
Duurzaam herstel
7. steunt met klem de vaststelling in de mededeling van de Commissie dat "het verzachten
van de sociale effecten van de huidige economische crisis" een onderdeel is van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen; roept bedrijven op
initiatieven op te starten om banen te scheppen voor jongeren, als praktisch voorbeeld van
hun engagement;
8. verzoekt het Multi-Stakeholder Forum mogelijke maatregelen te overwegen als reactie op
de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt, gedwongen deeltijds werk in plaats van
voltijds werk, de toename van uitbuitende arbeidspraktijken door meer onderaanneming
en de nieuwe opkomst van de informele sector, wat allemaal gevolgen zijn van de
economische crisis;
9. erkent dat de sluiting van bedrijven en bezuinigingen sommige van de door middel van
MVO geboekte vorderingen op het vlak van de tewerkstelling van gemarginaliseerde
groepen in de samenleving in gevaar brengen; roept de Commissie op een grootschalige
analyse uit te voeren van de sociale gevolgen van de crisis op dergelijke initiatieven;
10. is van oordeel dat de financiële crisis het vertrouwen van werknemers in de verplichting
van bedrijven om hun particuliere pensioenrechten op lange termijn na te komen, heeft
aangetast; roept bedrijven op maatregelen te nemen om de onevenwichtigheden aan te
pakken die er volgens veel werknemers bestaan, doordat hun pensioenrechten op een
onevenredige manier zouden zijn verlaagd;
Internationale organisatie en multistakeholderbenaderingen
11. onderschrijft de nadruk die in de mededeling van de Commissie wordt gelegd op de
versterking en tenuitvoerlegging van internationale normen, en is van mening dat, gelet op
de bijwerking van de OESO-richtsnoeren en de goedkeuring van de VN-richtsnoeren in
2011, de maatregelen van de EU voor een groot deel toegespitst moeten zijn op de
volledige tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren;
12. staat erop dat alle "financiering voor handel en ontwikkeling" die door
investeringsfaciliteiten van de EU, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank
voor Wederopbouw en Ontwikkeling aan particuliere actoren wordt toegekend, gepaard
moet gaan met contractbepalingen die overeenstemming met de OESO-richtsnoeren en de
VN-richtsnoeren verplicht stellen;
13. is ingenomen met het initiatief van de Commissie inzake nationale actieplannen voor de
tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren; roept de Europese Dienst voor extern optreden
PR\917056NL.doc
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(EDEO) op een veel grotere rol te spelen bij het leiden van de tenuitvoerlegging op hoog
niveau; vraagt om een "peer review"-procedure tussen de lidstaten om de uitvoering te
doen vooruitgaan;
14. roept de Commissie, en met name DG Justitie, op om voorstellen in te dienen om
extraterritoriale rechtsmacht in EU-rechtbanken beter te faciliteren voor schandelijke
gevallen van schendingen van de mensenrechten door in de EU gevestigde bedrijven of
hun dochterondernemingen of handelspartners;
15. roept de Commissie, en met name DG Handel, op om te opteren voor een "actieve"
benadering van de OESO-richtsnoeren, en te zorgen voor de bevordering van en
voortdurende steun voor deze richtsnoeren door middel van de EU-delegaties;
16. is van mening dat MVO een belangrijk hulpmiddel is om de EU in staat te stellen de
tenuitvoerlegging van verdragen van de IAO te steunen; steunt de terbeschikkingstelling
van middelen om de Europese vakbonden in staat te stellen proefprojecten te ondernemen
betreffende de OESO-richtsnoeren en andere internationale MVO-normen, met het oog op
het opbouwen van capaciteit in derde landen;
17. is ingenomen met het gebruik van de VN-topconferentie Rio+20 door het bedrijfsleven
om te pleiten voor een nieuwe globale conventie inzake de verantwoordelijkheid van
bedrijven;
Overheidsbeleid voor MVO
18. onderschrijft het standpunt, kenbaar gemaakt in het verslag van het Multi-stakeholder
Forum van juni 2004, dat overheidsinstanties een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren
door een bijeenroepende, stimulerende en regelgevende rol te spelen om MVO te
bevorderen, en roept de lidstaten op deze inspanningen een nieuw elan te geven;
19. prijst veel lidstaten voor hun inspanningen om nationale actieplannen inzake MVO te
ontwikkelen en uit te voeren in samenspraak met nationale fora met verschillende
belanghebbenden; drukt echter zijn bezorgdheid uit over het feit dat het aantal
beleidsmaatregelen nog niet in overeenstemming is met hun impact op de bevordering van
MVO;
20. roept de Commissie op haar inspanningen te intensiveren om nieuwe voorstellen in te
dienen om lacunes in het bestuur aan te pakken met betrekking tot internationale MVOnormen, zoals aanbevolen in de door haar gevraagde "Edinburgh-studie";
Verbinden van maatschappelijk verantwoord beleggen aan bekendmaking
21. wijst erop dat de vraag van institutionele beleggers een belangrijke stimulans voor
maatschappelijk verantwoord beleggen blijft; merkt in deze context op dat bekendmaking
een belangrijke motor is voor MVO, die gebaseerd moet zijn op principes;
22. steunt ten volle het voornemen van de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te dienen
betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie door bedrijven; waarschuwt
dat het gebruik van de term "niet-financiële" er niet voor mag zorgen dat de zeer reële
PE498.081v01-00
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financiële gevolgen voor bedrijven van de sociale, maatschappelijke en aan
mensenrechten gerelateerde impact worden verhuld; verzoekt om een ambitieus voorstel
waarmee de EU een centrale plaats zou krijgen tussen de vele huidige internationale
initiatieven betreffende de verplichte rapportering inzake de duurzaamheid van
ondernemingen, en dat volledig in overeenstemming is met de doelstelling om van
geïntegreerde verslaglegging, die momenteel wordt ontwikkeld door de internationale
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), de wereldwijde norm te maken tegen het einde
van het decennium;
Werk maken van MVO
23. steunt een verdere leidinggevende rol van het Europees Multi-Stakeholder Forum bij de
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de voorstellen die zijn opgenomen in de
mededeling van de Commissie;
24. stemt ermee in dat er geen standaardaanpak kan bestaan voor MVO, maar roept de
Commissie op om, rekening houdend met het feit dat de overdaad aan particuliere en
vrijwillige initiatieven kan zorgen voor bijkomende kosten en een obstakel kan vormen
voor de tenuitvoerlegging, zich samen met andere internationale organen in te zetten om
de doelstelling op lange termijn van de convergentie van MVO-initiatieven te
ondersteunen;
25. prijst het werk van bepaalde business schools om MVO te bevorderen, maar erkent dat het
slechts gaat om een minderheid; roept de groep op hoog niveau op om manieren te
onderzoeken om MVO op te nemen in al het onderwijs inzake bedrijfsbeheer;
26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING
In de meest recente mededeling van de Commissie inzake maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO), wordt MVO opgenomen in het Europese denken, binnen een
beleidsterrein waarop het Europees Parlement een bepalende rol heeft gespeeld. Deze
mededeling betekent een belangrijke stap vooruit als reactie op de dialoog met het Parlement
en de belanghebbenden die betrokken zijn in het MVO-debat sinds de vorige mededeling.
In deze ontwerpresolutie van het Parlement wordt de nieuwe nadruk die wordt gelegd op
Europese steun voor wereldwijde MVO-initiatieven positief ontvangen, alsook de hernieuwde
steun voor een multistakeholderbenadering, een definitie die een weerspiegeling is van de
consensus op mondiaal niveau, en een veel actievere ondersteunende rol voor de Europese
Commissie zelf.
Ik ben van mening dat de mededeling constructief is, toekomstgericht en afgestemd op
ontwikkelingen op het vlak van MVO in Europa en de wereld. De mededeling vormt een
stevige basis voor toekomstige maatregelen, en het Europees Parlement wordt gevraagd zijn
brede steun uit te spreken.
Mijn verslag heeft tot doel een eigen bijdrage te leveren aan het debat door sommige van de
ideeën in de mededeling uit te werken en door enkele mogelijke lacunes te identificeren.
Een duurzaam herstel
In de eerste plaats wordt het debat inzake MVO in de context van de huidige economische
crisis geplaatst. Er wordt geargumenteerd dat MVO onmisbaar is om het vertrouwen in
bedrijven te herstellen en een duurzaam economisch herstel mogelijk te maken.
Hoewel het passend is zich te behoeden voor beschuldigingen van "greenwashing", moet
MVO beschouwd worden als kans en niet als bedreiging voor het concurrentievermogen van
bedrijven. Het vormt eveneens een onderdeel van Europa's eigen "sociale vergunning" om
groei door handel na te streven.
Kortetermijndenken in Brussel waarbij enkel wordt gekeken naar de transparantie,
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de financiële markten op zich zou eveneens
zorgen voor een herhaling van de fouten waarvan de verantwoordelijken voor de ineenstorting
van de banksector worden beschuldigd.
Het cruciale engagement om te zorgen voor een koolstofarme toekomst voor de Europese en
mondiale economie kan niet worden opgegeven. Duurzame bedrijven kunnen enkel werken
binnen een duurzame economie.
Bijgevolg worden verantwoordelijke bedrijven er in mijn verslag toe opgeroepen blijk te
geven van hun actieve inzet om de sociale gevolgen van de crisis te temperen door middel van
een aantal voorgestelde maatregelen op het vlak van MVO: het scheppen van banen voor
jongeren, gezondheid op het werk, de duurzaamheid van pensioenen, bevordering van een
leefbaar loon, het aanpakken van uitbuitende arbeidspraktijken in de toeleveringsketens van
bedrijven en de bevordering van nieuwe markten voor vanuit sociaal oogpunt nuttige en
milieuvriendelijke producten en diensten.
PE498.081v01-00
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Toepassing van mondiaal MVO
Een tweede prioriteit in het verslag is de ontwikkeling van concrete ideeën om de intentie van
de Commissie om mondiale MVO-initiatieven beter ten uitvoer te leggen te helpen vertalen.
Naar mijn mening kan de door de Commissie in 2006 beloofde voorbeeldfunctie op het vlak
van MVO in 2012 beter worden verwezenlijkt door te opteren voor een globale aanpak die
gericht is op Europese bedrijven die actief zijn op globale markten.
Ik beveel de Europese Commissie aan een algemeen verslag op te stellen over de
tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, terwijl
de lidstaten hun eigen tenuitvoerlegging kunnen verbeteren door middel van collegiale
toetsing, wat reeds de norm is in het kader van de beoordeling van het mensenrechtenbeleid.
Het is tevens tijd om de gevoelige kwestie van extraterritoriale rechtsmacht aan te pakken,
met betrekking tot misbruiken op de arbeidsmarkt of bredere schendingen van de
mensenrechten door Europese bedrijven in derde landen waar de toegang tot de rechter
beperkt is.
In het verslag wordt eveneens vermeld dat de Commissie een veel actievere rol moet spelen
bij de tenuitvoerlegging van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, door
deze te vermelden in handels- en investeringsovereenkomsten, financiële steun te leveren
voor capaciteitsopbouw, klachten met betrekking tot vermeende schendingen te ondersteunen,
de financiële steun voor bedrijven afhankelijk te stellen van de eerbiediging van de
richtsnoeren, en door wereldwijd meer landen te overtuigen te tekenen.
In het verslag wordt eveneens het belang erkend van transparantie en geïntegreerde
verslaglegging inzake duurzaamheid als belangrijke stimulansen voor MVO. De opname van
het initiatief voor wereldwijde rapportage, de toonaangevende methodologie die wordt
gebruikt door bedrijven in de hele wereld voor verslaglegging inzake duurzaamheid, wordt
krachtig gesteund. Ook het geplande Commissievoorstel op dit gebied wordt gesteund in het
verslag, maar dit moet kaderen binnen de doelstelling van de internationale geïntegreerde
verslagleggingsraad, namelijk om geïntegreerde verslaglegging de wereldwijde norm te
maken tegen het einde van het decennium.
In het verslag wordt het voornemen van de Commissie om de dialoog aan te gaan met
investeerders gesteund, met name voor de bevordering van de VN-beginselen inzake
verantwoord beleggen, en ik stel de lancering voor van een nieuw EU-initiatief inzake de
bevordering van "materieel belang".
In het verslag wordt ook actieve EU-steun aanbevolen voor het op initiatief van de
ondernemingen gedane voorstel voor een VN-Verdrag inzake de verantwoordelijkheid van
bedrijven, ingediend tijdens de Rio+20 Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling eerder dit
jaar. Ik steun de bevordering van MVO in het kader van het proces van doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling, geformuleerd in het slotdocument van de bijeenkomst.
De multistakeholderbenadering
Het Europees Parlement wordt eveneens gevraagd de bijzondere aard van de EUbeleidsvorming inzake MVO te erkennen. Er worden ideeën ontwikkeld om beroep te doen op
het conventionele sociale overleg, bijvoorbeeld door een doelstelling vast te stellen voor
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nieuwe kaderovereenkomsten op het vlak van MVO en door proefprojecten te financieren met
Europese vakbonden op het vlak van "waardig werk".
Het Europees Parlement wordt expliciet gevraagd de functionering en ontwikkeling van het
Multi-Stakeholder Forum te ondersteunen, ook door middel van de in de mededeling
voorgestelde sectorgebonden initiatieven. Ik stel bijkomende initiatieven voor met betrekking
tot ICT en de particuliere beveiligingssector. Nieuwe "praktijkgemeenschappen" met
meerdere belanghebbenden worden eveneens gesteund.
Er wordt gevraagd om meer betrokkenheid van andere belanghebbenden door de groep op
hoog niveau van de lidstaten, en er is eveneens nood aan meer aandacht voor MVO door de
directoraten-generaal Milieu en Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie.
Combinatie van openbaar en particulier – "De slimme mix"
In het verslag wordt meer nadruk gevraagd op de gevolgen van het openbaar beleid op MVO.
Dit moet de tenuitvoerlegging omvatten van de aanbevelingen die zijn opgenomen in de door
de Commissie gevraagde "Edinburgh-studie" inzake lacunes in het bestuur, alsook de
erkenning van de noodzaak concrete resultaten te boeken op het vlak van de toepassing van
sociale indicatoren, met name in het kader van openbare aanbestedingen.
De Europese Commissie wordt verzocht een leidinggevende rol te vervullen door zich zelf te
engageren voor verslaglegging inzake duurzaamheid, haar eigen pensioeninvesteringen op
een ethische manier te beheren en vrijwilligers onder personeel van de Commissie te steunen.
In het verslag wordt het verband tussen de verantwoordelijkheid van bedrijven en corporate
governance opnieuw bevestigd, en wordt het gebruik van "stewardship codes" en
verplichtingen van directeuren om MVO in eigen handen te nemen en op te nemen binnen het
hele bedrijf gesteund.
Ook wordt echter het blijvende belang van de complementariteit van private en vrijwillige
maatregelen benadrukt, met name door te pleiten voor de voordelen van de ondersteuning van
het beginsel van de convergentie van dergelijke initiatieven. Het is veel beter vrijwillige
samenwerking te bevorderen dan nieuwe verplichte initiatieven met betrekking tot sociale
labels.
Samen is dit, in het kader van de VN-richtsnoeren, beter bekend als de "slimme mix" van
regelgevingsgebonden en vrijwillige benaderingen, en het zou inderdaad slim zijn moest de
EU opteren voor dezelfde benadering.
De weg vooruit
Een brede waaier aan andere in de mededeling voorgestelde maatregelen wordt ondersteund.
Ik stel voor bijkomende nadruk te leggen op het integreren van MVO in het
onderwijsprogramma van business schools, MVO te bevorderen in kleine bedrijven door
middel van de clusterbenadering en een controle in te voeren om ervoor te zorgen dat
geplande MVO-prijzen voldoen aan de Europese en mondiale beste praktijken.
Tot slot ben ik ervan overtuigd dat MVO van proces naar resultaat dient te veranderen. De in
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de mededeling opgenomen bewering dat een aanzienlijke schaalvergroting van MVO van
essentieel belang is, is volkomen terecht. Initiatieven inzake zakelijk burgerschap als
onderdeel van het Europees Jaar 2013, het onderzoeken van de cumulatieve impact van MVO
bij de aanpak van sociale en ecologische problemen om de dringendheid van de uitdagingen
te benadrukken en een voorstel voor een nieuw "compact" met het maatschappelijk
middenveld zijn enkele van de ideeën die in het verslag worden aanbevolen om met personen
binnen en buiten de bedrijfswereld te trachten deze doelstelling te bereiken.
Als MVO, zoals de Commissie terecht opmerkt, de verantwoordelijkheid is van de bedrijven
voor hun impact op de samenleving, dan is het impact waar de bedrijven en de samenleving
samen naar moeten streven.
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