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FORSLAG

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

1. minder om, at EU har fastsat et mål om ikke blot at gøre Europa til et ekspertisecenter for 
virksomhedernes sociale ansvar (VSA), men også at fremme VSA i de eksterne politikker, 
som EU iværksætter; anerkender Kommissionens indsats for at fremme bedste praksis 
med hensyn til VSA i de europæiske virksomheder, der opererer i udlandet, men 
understreger, at den bør være mere opmærksom på betydningen af certificeringer og 
mærker, der bevidner virksomhedernes overholdelse af VSA-principper;

2. mener, at manglende overholdelse af de grundlæggende internationale sociale standarder 
er en form for social og miljømæssig dumping til skade for de europæiske virksomheder 
og arbejdstagere;

3. vurderer, at det er nødvendigt at styrke de kompetente internationale institutioners rolle 
(navnlig ILO, WTO, OECD og FN) og deres samarbejde om udarbejdelse, gennemførelse 
og fremme af de grundlæggende internationale sociale standarder samt sanktionerne i 
forbindelse hermed;

4. opfordrer Kommissionen til på systematisk vis at inkludere et kapitel om bæredygtig 
udvikling med en juridisk bindende bestemmelse om VSA i de frihandelsaftaler og 
investeringsaftaler, som den forhandler med tredjelande;

5. foreslår, at denne bestemmelse om VSA omfatter overholdelse af ILO's otte 
grundlæggende og fire prioriterede konventioner og ligeledes giver incitamenter for 
virksomhederne til at indgå VSA-forpligtelser samt en diligenspligt for virksomheder og 
koncerner af virksomheder, dvs. en pligt til at træffe foregribende foranstaltninger for at 
identificere og forebygge enhver form for krænkelse af menneskerettighederne og 
overtrædelse af miljøreglerne, korruption eller skatteunddragelse, herunder i deres filialer 
og forsyningskæder, (dvs. i deres indflydelsessfære);

6. opfordrer ligeledes Kommissionen til under forhandlingerne at tilpasse sine krav i henhold 
til hvert enkelt partnerskabslands udviklingsniveau; anmoder i denne forbindelse 
Kommissionen om at opstille en liste over de supplerende standarder, der skal indføres 
gradvist og på en fleksibel måde under hensyntagen til det pågældende partnerlands 
økonomiske, sociale og miljømæssige forhold;

7. mener, at gennemførelsen af disse grundlæggende standarder både på partnerlandenes og 
medlemsstaternes territorium skal underkastes en løbende overvågning af et uafhængigt 
organ, og at manglende overholdelse eller krænkelse heraf, som konstateres på grundlag 
af forud fastsatte kriterier, bør kunne medføre sanktioner via effektive og gennemsigtige 
procedurer;

8. mener, at standarderne skal gennemføres samlet, og at hverken toldfrie områder eller 
værtslandsaftaler kan anvendes til at fravige herfra;
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9. understreger, at europæiske virksomheder, deres filialer og deres underleverandører på 
grund af deres tungtvejende indflydelse i de internationale handelsudvekslinger spiller en 
central rolle med hensyn til fremme og udbredelse af arbejdsstandarder og sociale 
standarder, og at deres adfærd derfor bør være i overensstemmelse med de europæiske 
værdier og internationalt anerkendte standarder; mener, at det ville være ret og rimeligt, 
hvis europæiske virksomheder, der flytter deres produktion til lande med færre sociale 
forpligtelser, kunne holdes ansvarlige, også ved de europæiske domstole, for eventuelle 
skader og negative eksternaliteter, som påvirker lokalbefolkningen;

10. mener, at Kommissionen i sin fremtidige meddelelse om internationaliseringen af små og 
mellemstore virksomheders aktiviteter bør foreslå foranstaltninger, der giver mulighed for 
at støtte og fremme disse virksomheders foranstaltninger på VSA-området, og som 
respekterer princippet "tænk småt først" og tager hensyn til disse virksomheders særlige 
karakter.
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