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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A.  overwegende dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een concept is 
waarbij bedrijven in hun bedrijfsstrategie vrijwillig rekening houden met sociale en 
ecologische aspecten ten behoeve van het algehele welzijn van belanghebbenden door 
zich actief bezig te houden met openbaar beleid als belangrijk aspect van waardegestuurde 
sociale verandering,

B. overwegende dat MVO essentieel onderdeel uitmaakt van het Europese sociale model, 
nog versterkt door de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en met name zijn horizontale sociale clausule, en dat de noodzaak van 
stimulering van MVO ook in de mededeling van de Europese Commissie over de 
EU 2020-strategie als zeer belangrijk wordt erkend om het vertrouwen van werknemers en 
consumenten op lange termijn te behouden,

C.  overwegende dat MVO van grote invloed is voor de mensenrechten in 
ontwikkelingslanden,

D. overwegende dat MVO een van de instrumenten is die kunnen worden ingezet om 
zwartwerken en belastingontduiking tegen te gaan,

E. overwegende dat MVO de staat niet kan vervangen of ontheffen van zijn 
verantwoordelijkheid voor de voorziening in elementaire openbare diensten,

F. overwegende dat MVO een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van de levensstandaard 
van groepen in achterstandssituaties,

G. overwegende dat vakbonden een sleutelrol vervullen bij het bevorderen van MVO, 
aangezien werknemers als eersten op de hoogte kunnen zijn van de situatie in het bedrijf 
waar zij in dienst zijn,

H. overwegende dat MVO moet worden gezien in combinatie en in samenhang met de 
hervormingen van de corporate governance,

I. gelet op de rol van KMO’s op de Europese interne markt en de resultaten van de door de 
Commissie gefinancierde projecten om het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te stimuleren, ook onder de KMO’s,

J. overwegende dat het mandaat van de VN-Raad voor de rechten van de mens op het gebied 
van het bedrijfsleven en de mensenrechten en het project "Protect, Respect and Remedy", 
waaraan professor John Ruggie op dit moment de laatste hand legt, en waarvan het 
eindverslag in 2011 wordt verwacht, erop gericht is om overheid, bedrijfsleven en andere 
maatschappelijke actoren een concrete leidraad te geven inzake respect voor de 
mensenrechten bij hun activiteiten,
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1. is van mening dat MVO een effectief instrument kan zijn voor verbetering van het 
concurrentievermogen, de vaardigheden en de opleidingskansen, de veiligheid op het 
werk en de werkomgeving, dat de rechten van werknemers, de rechten van lokale en 
inheemse gemeenschappen beschermt, een duurzaam milieubeleid bevordert en 
uitwisseling van goede praktijken op lokaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau 
aanmoedigt, ofschoon het uiteraard niet in de plaats kan komen van arbeidswetgeving of 
algemene en sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten maar veeleer een aanvullende 
functie moet vervullen;

2. dringt er bij bedrijven op aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen om de 
fysieke integriteit, de veiligheid en het lichamelijk en geestelijk welzijn en arbeids- en 
mensenrechten van zowel hun werknemers als de werknemers in het algemeen te 
beschermen door in de wijde kring van medewerkende bedrijven invloed in die richting 
uit te oefenen; onderstreept hoe belangrijk het is de verspreiding van deze praktijken 
onder de KMO’s te steunen en te stimuleren, onder beperking van de kosten en 
bureaucratische lasten die daarmee gemoeid zijn;

3. wijst erop dat MVO zich ook op nieuw terrein moet begeven, zoals de organisatie van 
werk, gelijke kansen, sociale inclusie, discriminatiebestrijding en de ontwikkeling van 
onderwijs en levenslang leren; benadrukt dat MVO zich ook moet uitstrekken tot 
bijvoorbeeld de kwaliteit van het werk, gelijke beloning en gelijke loopbaankansen, en de 
bevordering van innovatieve projecten om de overgang naar een duurzame economie te 
vergemakkelijken;

4. beveelt de lidstaten en de Europese Unie ten sterkste aan de toepassing van goede 
praktijken op het gebied van MVO te bevorderen bij alle bedrijven, ongeacht waar hun 
activiteiten gesitueerd zijn, en de verbreiding van goede praktijken afkomstig van MVO-
initiatieven te stimuleren door met name meer bekendheid te geven aan de resultaten 
ervan;

5. merkt op dat de MVO-agenda aan de specifieke behoeften van de regio en van elk 
specifiek land moet worden aangepast om zo te kunnen bijdragen aan verbetering van 
duurzame economische en sociale ontwikkeling;

6. meent dat de geloofwaardigheid van vrijwillige MVO-initiatieven afhankelijk is van de 
mate waarin daarbij internationaal geaccepteerde normen en beginselen, zoals Global 
Reporting initiatief III, worden overgenomen en de mate waarin zij aan toezicht en 
transparante controle worden onderworpen die onafhankelijk is van de belanghebbenden 
in de onderneming; 

7. is van mening dat nadruk moet worden gelegd op actieve betrokkenheid van alle 
belanghebbenden in de onderneming, op training voor de bestuurders en op ontwikkeling 
van het maatschappelijk middenveld, met name op het punt van consumentenvoorlichting;

8. acht het belangrijk dat de MVO-cultuur via onderwijs en voorlichting wordt bevorderd en 
verspreid, zowel in de sfeer van het bedrijfsleven als in het hoger en universitair 
onderwijs, met name de bestuurswetenschappelijke studierichtingen;

9. is van mening dat de sociale dialoog en Europese ondernemingsraden een constructieve 
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rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van beste praktijken op het gebied van MVO;

10. is voldaan dat MVO ook internationaal wordt bevorderd, en dringt er bij de Commissie op 
aan om MVO beter in haar handelsbeleid te integreren door te trachten strikte clausules 
die de internationaal erkende MVO-normen weergeven, te doen opnemen in alle 
bilaterale, regionale of multilaterale overeenkomsten inzake verslaggeving op ecologisch, 
sociaal en bestuurlijk gebied, ter bevordering van een betere en meer wijdverbreide 
transparantie van Europese bedrijven die in ontwikkelingslanden actief zijn, rechtstreeks 
dan wel via hun toeleveranciers voor wie zij verantwoordelijk zijn,  en onderstreept 
daarbij met name de rol van de vertegenwoordigers van de werknemers op dit gebied en 
het belang van sociale dialoog; verzoekt de Commissie om op niet al te gecompliceerde 
wijze toe te zien op de invoering van clausules als hierboven bedoeld, en het Parlement 
hieromtrent op de hoogte te houden;

11. is ervan overtuigd dat MVO in de Europese richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
meer aandacht zou moeten krijgen.



PE439.376v02-00 6/6 AD\818672NL.doc

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 2.6.2010

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

41
3
3

Bij de eindstemming aanwezige leden Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, 
Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, 
Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari
Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Marian 
Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Martin 
Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle 
Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-
Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, 
Licia Ronzulli, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Françoise Castex, Marielle Gallo, Joe Higgins, Franz 
Obermayr, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Emilie Turunen, Cecilia 
Wikström

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Rosa Estaràs Ferragut, Oldřich Vlasák


