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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at virksomhedernes sociale ansvar (VSA) er et begreb, hvorved 
virksomhederne frivilligt inkorporerer sociale og miljømæssige hensyn i deres 
forretningsstrategi med henblik på interessenternes overordnede trivsel ved aktivt at 
engagere sig i samfundspolitik som et vigtigt aspekt af værdibaserede sociale ændringer,

B. der henviser til, at VSA er en afgørende del af den europæiske sociale model, som styrkes 
af ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og navnlig dens 
horisontale sociale bestemmelse, og der henviser til, at behovet for at fremme VSA blev 
anerkendt i Kommissionens meddelelse om EU 2020-strategien som en vigtig faktor for 
arbejdstagernes og forbrugernes tillid på lang sigt,

C. der henviser til, at VSA har stor indflydelse på menneskerettighederne i udviklingslande,

D. der henviser til, at VSA er et af de instrumenter, der kan anvendes til bekæmpelse af sort 
arbejde og skatteunddragelse,

E. der henviser til, at VSA ikke bør træde i stedet for eller fritage staten, når det gælder 
leveringen af grundlæggende offentlige tjenesteydelser,

F. der henviser til, at VSA kan spille en vigtig rolle ved at forbedre levestandarden i 
ugunstigt stillede samfund,

G. der henviser til, at fagforeninger spiller en afgørende rolle i VSA, eftersom arbejdstagerne 
har de bedste forudsætninger for at kende deres virksomheds situation,

H. der henviser til, at VSA skal betragtes som sideløbende og samvirkende med reformerne 
af virksomhedens ledelse,

I. der henviser til SMV'ernes rolle på EU's indre marked og resultaterne af de projekter, 
som Kommissionen finansierer for at fremme vedtagelsen af praksisser i forbindelse med 
virksomhedernes sociale ansvar (VSA),

J. der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråds mandat vedrørende erhvervslivet og 
menneskerettighederne og dets "Protect, Respect and Remedy"-ramme, som professor 
John Ruggie i øjeblikket står bag, og hvis endelige rapport bliver udarbejdet i 2011, tager 
sigte på at give konkrete retningslinjer til lande, virksomheder og andre sociale aktører om 
respekten for menneskerettighederne i deres aktiviteter,

1. mener, at VSA er et effektivt redskab til forbedring af konkurrenceevnen, kompetencer og 
uddannelsesmuligheder, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsmiljøet, beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder, lokale og oprindelige samfunds rettigheder, fremme af en 
bæredygtig miljøpolitik, fremme af udveksling af god praksis på lokalt, nationalt, 
europæisk og internationalt plan, uden at det naturligvis erstatter hverken arbejdsretten 
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eller de almindelige eller sektorvise kollektive overenskomster;

2. tilskynder til, at virksomheder skal opfordres indtrængende til at anvende VSA med 
henblik på at sikre såvel deres arbejdstageres fysiske integritet og sikkerhed, fysiske og 
mentale trivsel og arbejds- og menneskerettigheder som alle arbejdstagere generelt ved at 
udøve en tilsvarende indflydelse på den bredere kreds af deres samarbejdspartnere; 
understreger vigtigheden af at støtte og fremme udbredelsen af sådanne praksisser i 
SMV'erne og begrænse deres byrder med hensyn til omkostninger og bureaukrati;

3. påpeger, at VSA bør fokusere på nye områder såsom arbejdstilrettelæggelse, lige 
muligheder, social integration foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, 
udvikling af uddannelse og livslang læring; understreger, at VSA f.eks. bør omfatte 
jobkvalitet, ligeløn og karriereudsigter, fremme af innovative projekter, for at bidrage til 
indførelsen af en bæredygtig økonomi;

4. anbefaler kraftigt medlemsstaterne og EU at fremme indførelsen af god VSA-praksis for 
alle virksomheder, uanset hvor de udfører deres aktiviteter, og at opmuntre til 
udbredelsen af god praksis, som stammer fra VSA-initiativer, idet de navnlig giver andre 
et bedre kendskab til deres resultater,

5. bemærker, at VSA-dagsordenen skal tilpasses til de specifikke behov i regionen og til de 
enkelte specifikke lande for at bidrage til at forbedre den bæredygtige økonomiske og 
sociale udvikling;

6. mener, at troværdigheden af frivillige VSA-initiativer afhænger af inkorporeringen af 
internationalt godkendte standarder og principper, f.eks. Global Reporting III-initiativet, 
og af indførelsen af overvågning samt en gennemsigtig og uafhængig kontrol af 
virksomhedsaktørerne; 

7. mener, at der bør lægges vægt på aktivt at inddrage alle interessenter i virksomheden, på 
lederuddannelse og på udvikling af civilsamfundet, navnlig udvikling af 
forbrugerbevidsthed;

8. mener, at VSA-kulturen bør opdyrkes og spredes gennem uddannelse og information 
såvel på firmaniveau som på videregående (højere og højeste) uddannelsesniveau i 
retninger, der især har med administrationsvidenskab at gøre;

9. mener, at social dialog og det europæiske samarbejdsudvalg har spillet en konstruktiv 
rolle i udviklingen af bedste praksis i forhold til VSA;

10. bifalder fremme af VSA på internationalt plan og opfordrer Kommissionen til at integrere 
VSA bedre i sin handelspolitik ved at forsøge at medtage strenge bestemmelser i alle 
bilaterale, regionale eller multilaterale aftaler om miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige indberetningsstandarder i overensstemmelse med de internationalt 
anerkendte VSA-standarder med henblik på at fremme en bedre og mere omfattende 
offentliggørelse for europæiske virksomheder, der driver virksomhed i udviklingslande 
direkte eller gennem deres forsyningskæder, hvis adfærd de udenlandske virksomheder 
skal være ansvarlige for, idet der navnlig lægges vægt på den rolle, som arbejdstagernes 
repræsentanter spiller på dette område, og på betydningen af den sociale dialog; opfordrer 
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Kommissionen til nøje at overvåge indførelsen af disse bestemmelser og til at holde 
Europa-Parlamentet underrettet herom;

11. er fast overbevidst om, at der bør gives mere opmærksomhed til VSA i de europæiske 
retningslinjer for beskæftigelse.
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