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Ændringsforslag 1
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Overskrift

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Virksomhedernes sociale ansvar i 
internationale handelsaftaler

Virksomhedernes sociale og miljømæssige 
ansvar i internationale handelsaftaler

Or. fr

Ændringsforslag 2
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Led 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Global Reporting-
initiativet1, der blev lanceret i 1997, og de 
ajourførte G3-retningslinjer for 
bæredygtighed og rapportering, der blev 
offentliggjort den 5. oktober 2006,

der henviser til Global Reporting-
initiativet2, der blev lanceret i 1997, de 
ajourførte G3-retningslinjer for 
bæredygtighed og rapportering, der blev 
offentliggjort den 5. oktober 2006, og de 
G4-retningslinjer, der er ved at blive 
udarbejdet af GRI,

Or. fr

Ændringsforslag 3
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Led 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til rapporten af 7. april 2008 
fra generalsekretærens særlige 

- der henviser til rapporten af 7. april 2008 
fra generalsekretærens særlige 

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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repræsentant for menneskerettigheder og 
transnationale virksomheder og andre 
erhvervsvirksomheder om fremme og 
beskyttelse af alle menneskerettigheder, 
borgerlige, politiske, økonomiske, sociale 
og kulturelle rettigheder, herunder retten til 
udvikling (A/HRC/8/5 2008), 

repræsentant for menneskerettigheder og 
transnationale virksomheder og andre 
erhvervsvirksomheder om fremme og 
beskyttelse af alle menneskerettigheder, 
borgerlige, politiske, økonomiske, sociale 
og kulturelle rettigheder, herunder retten til 
udvikling (A/HRC/8/5 2008), og det 
igangværende arbejde med den næste 
rapport, som er planlagt til 2011,

Or. fr

Ændringsforslag 4
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Led 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til rapporten af 9. april 
2010 fra generalsekretærens særlige 
repræsentant for menneskerettigheder og 
transnationale virksomheder og andre 
erhvervsvirksomheder, John Ruggie: 
Business and Human Rights: Further 
steps toward the operationalization of the 
“protect, respect and remedy” framework 
(A/HRC/14/27),

Or. en

Ændringsforslag 5
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Led 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til, at der i Danmark er 
blevet oprettet et offentligt center for 
virksomheders sociale ansvar (VSA), som 
koordinerer regeringens initiativer til 

- der henviser til de initiativer, der er taget 
i de forskellige medlemsstater for at 
fremme virksomhedernes sociale ansvar 
(VSA), og navnlig til, at der i Danmark er 
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fordel for VSA og udarbejder praktiske 
værktøjer for virksomhederne,

blevet oprettet et offentligt center for VSA, 
som koordinerer regeringens 
lovgivningsinitiativer til fordel for VSA og 
udarbejder praktiske værktøjer for 
virksomhederne,

Or. fr

Ændringsforslag 6
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Led 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den internationale 
konvention af 1966 om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, 
konventionen af 1979 om afskaffelse af 
alle former for diskrimination mod 
kvinder, udkastet fra 1994 til FN-
erklæringen om de oprindelige folks 
rettigheder og FN-konventionen af 1989 
om barnets rettigheder,

- der henviser til den internationale 
konvention af 1966 om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, 
konventionen af 1979 om afskaffelse af 
alle former for diskrimination mod
kvinder, FN-erklæringen om de oprindelige 
folks rettigheder, vedtaget ved 
Generalforsamlingens resolution 61/295 
den 13. september 2007, og FN-
konventionen af 1989 om barnets 
rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 7
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Led 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Bruxelleskonventionen fra 
1968, som konsolideret ved Rådets 
forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. 
december 2000 om retternes kompetence 
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

- der henviser til Bruxelleskonventionen fra 
1968, som konsolideret ved Rådets 
forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. 
december 2000 om retternes kompetence 
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
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retsafgørelser på det civil- og 
handelsretslige område1,

retsafgørelser på det civil- og 
handelsretslige område, og 
Kommissionens grønbog af 21. april 2009 
om revision af forordning (EF) nr. 
44/2001,

Or. fr

Ændringsforslag 8
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Led 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 25. 
oktober 2001 om åbenhed og demokrati 
inden for international handel2, hvori det 
kræves, at WTO respekterer ILO’s 
grundlæggende sociale normer og 
accepterer ILO’s afgørelser, herunder 
eventuelle sanktioner, der pålægges i 
forbindelse med alvorlige overtrædelser af 
de grundlæggende sociale normer,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 9
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at de multinationale
virksomheder og deres filialer er 
hovedaktørerne i den økonomiske 
globalisering og den internationale handel,

A. der henviser til, at virksomheder og 
deres filialer er hovedaktørerne i den 
økonomiske globalisering og den 
internationale handel,

                                               
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
2 EFT C 112 E af 9.5.2002, s. 326.
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Or. en

Ændringsforslag 10
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at de multinationale 
virksomheder og deres filialer er 
hovedaktørerne i den økonomiske 
globalisering og den internationale handel,

A. der henviser til, at de multinationale 
virksomheder og deres filialer er blandt 
hovedaktørerne i den økonomiske 
globalisering og den internationale handel,

Or. en

Ændringsforslag 11
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt A a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at politikken for 
virksomhedernes sociale ansvar (VSA) 
bør fungere som en indbygget, 
selvregulerende mekanisme, hvor 
virksomhederne overvåger og sikrer deres 
støtte til lovgivningen, etiske standarder 
og internationale normer; 
virksomhederne bør derfor tage ansvar 
for deres aktiviteters konsekvenser for 
miljøet, forbrugerne, arbejdstagere, 
lokalsamfund, berørte parter og alle 
andre dele af den offentlige sfære,

Or. en
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Ændringsforslag 12
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til OECD’s retningslinjer 
for multinationale virksomheder, som er 
henstillinger fra regeringerne til 
virksomhederne med frivillige standarder 
for ansvarlig adfærd, inden for rammerne 
af gældende lov, navnlig med hensyn til 
beskæftigelse, forbindelser med 
arbejdsmarkedets parter, 
menneskerettigheder, miljø, forbrugernes 
interesser, bekæmpelse af korruption og 
skatteunddragelse,

B. der henviser til OECD’s retningslinjer 
for multinationale virksomheder fra 2000 
og ajourføringen heraf fra 2010, som er 
henstillinger fra regeringerne til 
virksomhederne med frivillige standarder 
for ansvarlig adfærd, inden for rammerne 
af gældende lov, navnlig med hensyn til 
beskæftigelse, forbindelser med 
arbejdsmarkedets parter, 
menneskerettigheder, miljø, forbrugernes 
interesser, bekæmpelse af korruption og 
skatteunddragelse,

Or. en

Ændringsforslag 13
Joe Higgins

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at disse 
virksomheders handlinger i 
virkelighedens verden ofte ikke står mål 
med deres VSA-retorik, og at VSA ofte 
blot bruges som et marketingredskab for 
multinationale virksomheder,

Or. en
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Ændringsforslag 14
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at VSA er en frivillig 
selvreguleringsmekanisme til at gøre 
fremme af sociale standarder, 
miljøstandarder og menneskerettigheder 
til en del af forretningsmodellen, idet der 
bevidst tages hensyn til offentlighedens 
interesser i forbindelse med 
virksomhedernes beslutningstagning, i 
modsætning til lovgivning, der pålægger 
virksomhederne retlige forpligtelser til at 
overholde visse standarder på disse 
områder,

Or. en

Ændringsforslag 15
Joe Higgins

Forslag til beslutning
Punkt B b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bb. der henviser til, at store 
virksomheders topprioritet uanset VSA er 
og bliver at opnå den størst mulige 
fortjeneste, hvilket sker på bekostning af 
arbejdstagerne og miljøet,

Or. en

Ændringsforslag 16
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt C
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til ILO’s trepartserklæring 
om multinationale virksomheder, som skal 
vejlede regeringerne, de multinationale 
virksomheder og arbejdstagerne inden for 
områder som beskæftigelse, uddannelse, 
arbejdsvilkår og faglige relationer, og som 
omfatter et tilsagn fra staterne om at 
respektere og fremme de fire 
grundlæggende arbejdsstandarder: 
organisationsfriheden og retten til 
kollektive forhandlinger, afskaffelse af alle 
former for tvangsarbejde, afskaffelse af 
børnearbejde og afskaffelse af 
diskrimination med hensyn til 
beskæftigelse,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 17
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at VSA er af frivillig 
og selvregulerende karakter, og eventuelle 
initiativer fra Kommissionens side bør 
fokusere på at støtte VSA-aktiviteter og 
ikke regulere dem,

Or. en

Ændringsforslag 18
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt D
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til FN’s Global Compact, 
som omfatter ti principper, som de 
multinationale virksomheder skal 
forpligte sig til at overholde med hensyn til 
menneskerettigheder, grundlæggende 
sociale normer, forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer og bekæmpelse 
af korruption,

D. der henviser til FN’s Global Compact, 
som omfatter ti principper med hensyn til 
menneskerettigheder, grundlæggende 
sociale normer, forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer og bekæmpelse 
af korruption, som virksomhederne 
påtager sig at overholde og integrerer i 
deres forretningsaktiviteter på frivilligt 
grundlag,

Or. en

Ændringsforslag 19
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til FN’s Global Compact, 
som omfatter ti principper, som de 
multinationale virksomheder skal forpligte 
sig til at overholde med hensyn til 
menneskerettigheder, grundlæggende 
sociale normer, forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer og 
bekæmpelse af korruption,

D. der henviser til FN’s Global Compact, 
som består af ti principper, som de 
multinationale virksomheder anmodes om 
at tilslutte sig, støtte og gennemføre inden 
for deres indflydelsessfære som et sæt 
grundlæggende værdier med hensyn til 
menneskerettigheder, sociale normer, 
miljøet og bekæmpelse af korruption,

Or. en

Ændringsforslag 20
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til FN’s Global Compact, 
som omfatter ti principper, som de 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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multinationale virksomheder skal forpligte 
sig til at overholde med hensyn til 
menneskerettigheder, grundlæggende 
sociale normer, forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer og bekæmpelse 
af korruption,

Or. en

Ændringsforslag 21
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Da. der henviser til det igangværende 
arbejde med ajourføring af OECD’s 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder, navnlig dem, der vedrører 
forbedring af de nationale kontaktpunkter 
og en ansvarsordning for 
forsyningskæderne,

Or. fr

Ændringsforslag 22
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt D b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Db. der henviser til, at de internationale 
referencerammer som f.eks. Global 
Reporting-initiativet eller certificerings-
og mærkningsordningerne som f.eks. 
standarden ISO 14 001 eller særligt den 
nyligt vedtagne standard ISO 26 000, der 
er udformet som et sæt retningslinjer for 
alle former for organisationer, hjælper 
virksomhederne med at vurdere de 
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økonomiske, sociale og miljømæssige 
konsekvenser af deres aktiviteter med
inddragelse af begrebet bæredygtig 
udvikling, men kun virker, i det omfang 
de faktisk anvendes og kontrolleres,

Or. fr

Ændringsforslag 23
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt D c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Dc. der henviser til definitionen af VSA i 
standarden ISO 26 000 som ”en 
organisations ansvar for sine afgørelsers 
og aktiviteters konsekvenser for 
samfundet og miljøet, som kommer til 
udtryk ved en gennemsigtig og etisk 
adfærd, der bidrager til en bæredygtig 
udvikling, herunder til samfundets 
sundhed og velfærd, tager hensyn til de 
berørte parters forventninger, overholder 
gældende lovgivning og er forenelig med 
de internationale normer og integreres i 
hele organisationen og gennemføres i 
dens relationer”, som en stor del af 
civilsamfundet og den internationale 
fagbevægelse er blevet enige om,

Or. fr

Ændringsforslag 24
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til rapporten fra 
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Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
overvågning af handels- og 
distributionsmarkedet med titlen "Mod et 
mere effektivt og fair indre marked for 
handel og distribution frem til 2020", 
KOM(2010)0355, og bilaget hertil, hvori 
det hedder, at "forbrugerne ... kun [har] 
adgang til få oplysninger om 
forhandlernes indsats, når det gælder 
social ansvarlighed. De har derfor ikke 
mulighed for at træffe et informeret valg i 
forbindelse med deres indkøb",

Or. fr

Ændringsforslag 25
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt F a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at EU's kompetencer 
på handelsområdet efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden er blevet 
udvidet, navnlig for så vidt angår 
investeringer, som nu skal være i 
overensstemmelse med de standarder for 
VSA, som EU har undertegnet, og at den 
nye fælles investeringspolitik bør 
fastlægge nogle vilkår for investorer i EU, 
der kan håndhæves, hvilket i høj grad kan 
bidrage til at genskabe balancen mellem 
rettigheder og pligter,

Or. en
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Ændringsforslag 26
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af principperne for VSA er 
en form for social og miljømæssig 
dumping, der især skader de europæiske 
virksomheder og arbejdstagere, som skal 
overholde højere sociale, miljømæssige og 
skattemæssige normer,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af principperne for VSA er 
en form for social og miljømæssig 
dumping, der især skader de europæiske 
virksomheder og arbejdstagere, som skal 
overholde højere sociale, miljømæssige og 
skattemæssige normer,

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af den gældende lovgivning i 
et tredjeland, hvor en virksomhed fra EU 
af en hvilken som helst størrelse opererer, 
er en lovovertrædelse eller en strafbar 
handling efter den gældende lovgivning 
og især skader virksomhederne og 
arbejdstagerne i det pågældende 
tredjeland og, hvis en sådan manglende 
overholdelse foregår over længere tid og 
forbliver ustraffet, kan føre til udbredelse 
af lavere sociale, miljømæssige og 
skattemæssige normer og dermed få 
negative konsekvenser for selv 
arbejdstagerne i EU,

Or. en



PE450.649v01-00 16/57 AM\833858DA.doc

DA

Ændringsforslag 28
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af principperne for VSA er en 
form for social og miljømæssig dumping, 
der især skader de europæiske 
virksomheder og arbejdstagere, som skal 
overholde højere sociale, miljømæssige og 
skattemæssige normer,

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af principperne for VSA er en 
form for social og miljømæssig dumping, 
der især skader de europæiske 
virksomheder og arbejdstagere, som skal 
overholde højere sociale, miljømæssige og 
skattemæssige normer, og at indførelse af 
et katalog af sanktioner i tilfælde af 
fortsatte overtrædelser af principperne for 
VSA ville være en effektiv foranstaltning,

Or. de

Ændringsforslag 29
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af principperne for VSA er 
en form for social og miljømæssig 
dumping, der især skader de europæiske 
virksomheder og arbejdstagere, som skal 
overholde højere sociale, miljømæssige og 
skattemæssige normer,

I. der henviser til, at manglende 
overholdelse af disse retligt bindende 
principper for VSA er en form for social 
og miljømæssig dumping, der især skader 
de europæiske virksomheder og 
arbejdstagere, som skal overholde højere 
sociale, miljømæssige og skattemæssige 
normer,

Or. en
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Ændringsforslag 30
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at det ville være 
rimeligt, hvis europæiske multinationale 
virksomheder, der flytter deres 
produktionsenheder til lande med lavere 
lønninger og færre miljøkrav, kunne 
holdes ansvarlige, også ved de europæiske 
domstole, for eventuelle miljømæssige og 
sociale skader, der forvoldes af deres 
filialer og forsyningskæder i de 
pågældende lande,

udgår 

Or. en

Ændringsforslag 31
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at det ville være rimeligt, 
hvis europæiske multinationale 
virksomheder, der flytter deres 
produktionsenheder til lande med lavere 
lønninger og færre miljøkrav, kunne 
holdes ansvarlige, også ved de europæiske 
domstole, for eventuelle miljømæssige og 
sociale skader, der forvoldes af deres 
filialer og forsyningskæder i de 
pågældende lande,

J. der henviser til, at det ville være rimeligt, 
hvis europæiske virksomheder, herunder
multinationale virksomheder, der opererer 
i tredjelande, kunne holdes ansvarlige ved 
de lokale domstole på samme måde som 
enhver indenlandsk eller udenlandsk 
virksomhed, der opererer under de samme 
forretningsmæssige og retlige betingelser,
for eventuelle miljømæssige og sociale 
skader, der forvoldes af dem selv eller af 
deres filialer og forsyningskæder i de 
pågældende lande,

Or. en
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Ændringsforslag 32
Catherine Bearder

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at det ville være rimeligt, 
hvis europæiske multinationale 
virksomheder, der flytter deres 
produktionsenheder til lande med lavere 
lønninger og færre miljøkrav, kunne holdes 
ansvarlige, også ved de europæiske 
domstole, for eventuelle miljømæssige og 
sociale skader, der forvoldes af deres 
filialer og forsyningskæder i de 
pågældende lande,

J. der henviser til, at det ville være rimeligt, 
hvis europæiske multinationale 
virksomheder, der flytter deres 
produktionsenheder til lande med lavere 
lønninger og færre miljøkrav, kunne holdes 
ansvarlige, også ved de europæiske 
domstole, for eventuelle miljømæssige og 
sociale skader eller andre negative 
eksterne virkninger for 
lokalbefolkningen, der forvoldes af deres 
filialer og forsyningskæder i de 
pågældende lande,

Or. en

Ændringsforslag 33
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at det ville være rimeligt, 
hvis europæiske multinationale 
virksomheder, der flytter deres 
produktionsenheder til lande med lavere 
lønninger og færre miljøkrav, kunne holdes 
ansvarlige, også ved de europæiske 
domstole, for eventuelle miljømæssige og 
sociale skader, der forvoldes af deres 
filialer og forsyningskæder i de 
pågældende lande,

J. der henviser til, at det ville være rimeligt, 
hvis europæiske virksomheder, der flytter 
deres produktionsenheder til lande med 
lavere lønninger og færre miljøkrav, kunne 
holdes ansvarlige for eventuelle 
miljømæssige og sociale skader, der 
forvoldes af deres filialer og 
forsyningskæder i de pågældende lande,

Or. en
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Ændringsforslag 34
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt J a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ja. der henviser til de mange forskellige 
forbindelser, der kan være mellem en
modervirksomhed og dens filialer på den 
ene side og mellem en virksomhed og dens 
leverandører på den anden side, og 
nødvendigheden af at præcisere 
begreberne indflydelsessfære og "due 
diligence" på internationalt plan,

Or. fr

Ændringsforslag 35
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt J b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Jb. der henviser til, at virksomhederne 
ikke direkte er undergivet folkeretten, og 
at de internationale konventioner om bl.a. 
menneskerettigheder, arbejdsret og 
miljøbeskyttelse er bindende for 
signatarstaterne, men ikke direkte for de 
virksomheder, der har hjemsted i de 
pågældende lande, idet det derimod er 
disse lande, der skal sikre sig, at de 
virksomheder, der har hjemsted på deres 
område, overholder deres retlige 
forpligtelser og en pligt til at udvise 
nødvendig omhu, og fastsætte 
tilstrækkelige og passende sanktioner, 
hvis dette ikke er tilfældet,

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt J c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Jc. der henviser til de grundlæggende 
rettigheder om adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk og uafhængig 
domstol, som bekræftes i artikel 7 i EU’s 
charter om grundlæggende rettigheder og 
i artikel 8 i verdenserklæringen om 
menneskerettigheder,

Or. fr

Ændringsforslag 37
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt J d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Jd. der henviser til princippet om retligt 
samarbejde, der bekræftes af 
Bruxelleskonventionen og forordning nr. 
44/2001, og opfordrer Kommissionen til at 
fortsætte den kurs, der blev lagt i 
grønbogen, som indeholder forslag 
vedrørende eksterritorialitet, bl.a. om en 
udvidelse af forordningens 
anvendelsesområde for sager, der 
involverer sagsøgte fra tredjelande,

Or. fr

Ændringsforslag 38
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt K



AM\833858DA.doc 21/57 PE450.649v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at kapitel 13 i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 
og artikel 270, stk. 3, i frihandelsaftalen 
mellem EU og Colombia og Peru allerede, 
om end i begrænset omfang, nævner 
virksomhedernes sociale ansvar,

K. der henviser til, at kapitel 13 i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 
og artikel 270, stk. 3, i frihandelsaftalen 
mellem EU og Colombia og Peru allerede, 
om end i begrænset omfang, nævner 
virksomhedernes sociale ansvar, men at 
selv fortsatte overtrædelser fra 
virksomhedernes side af 
menneskerettighederne, 
arbejdsstandarderne eller miljøreglerne i 
praksis ikke har nogen som helst
konsekvenser for videreførelsen af disse 
handelsaftaler på trods af målsætninger 
om det modsatte,

Or. de

Ændringsforslag 39
Catherine Bearder

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at kapitel 13 i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 
og artikel 270, stk. 3, i frihandelsaftalen 
mellem EU og Colombia og Peru allerede, 
om end i begrænset omfang, nævner 
virksomhedernes sociale ansvar,

K. der henviser til, at kapitel 13 i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 
og artikel 270, stk. 3, i frihandelsaftalen 
mellem EU og Colombia og Peru nævner 
virksomhedernes sociale ansvar, men at 
dette ikke afspejler VSA’s betydning for 
EU’s målsætning om at beskytte miljøet, 
de sociale rettigheder og 
menneskerettighederne,

Or. en
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Ændringsforslag 40
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at kapitel 13 i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 
og artikel 270, stk. 3, i frihandelsaftalen
mellem EU og Colombia og Peru allerede, 
om end i begrænset omfang, nævner 
virksomhedernes sociale ansvar,

K. der henviser til, at kapitel 13 i 
frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 
og artikel 270, stk. 3, i 
flerpartshandelsaftalen mellem EU og 
Colombia og Peru allerede nævner 
virksomhedernes sociale ansvar,

Or. en

Ændringsforslag 41
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt K a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ka. der henviser til, at hidtidige VSA-
aftaler navnlig i minesektoren og i store 
dele af den afledte industri har vist sig at 
være utilstrækkelige,

Or. de

Ændringsforslag 42
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at virksomhedernes 
sociale ansvar og de sociale bestemmelser 
og miljøbestemmelserne i handelsaftalerne 
forfølger samme målsætning om en 
økonomi, der respekterer menneskets 

L. der henviser til, at de sociale 
bestemmelser og miljøbestemmelserne i 
handelsaftalerne sammen med tilsagn 
vedrørende virksomhedernes sociale 
ansvar fra erhvervslivets side forfølger 
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behov og miljøet, og en globalisering, der 
er mere retfærdig, social og menneskelig, 
og som faktisk bidrager til bæredygtig 
udvikling,

samme målsætning om en økonomi, der 
respekterer menneskets behov og miljøet, 
og en globalisering, der er mere retfærdig, 
social og menneskelig, og som faktisk 
bidrager til bæredygtig udvikling,

Or. en

Ændringsforslag 43
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt L a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

La. der henviser til den eksisterende 
fællesskabslovgivning vedrørende 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og navnlig henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003 og "Small 
Business Act" for Europa, der blev 
vedtaget i juni 2008,

Or. fr

Ændringsforslag 44
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt M a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ma. der henviser til, at aftaler om VSA 
ikke må tjene det formål at forhindre 
effektiv lovgivning, og at lovgiver bør 
fastsætte regler, hvis det viser sig, at 
aftaler om VSA ikke er effektive eller ikke 
kan gennemføres,

Or. en
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Ændringsforslag 45
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. konstaterer, at den internationale 
finanskrise efter klima-, energi- og 
fødevarekrisen overalt har medført en 
social krise, som har øget kravet om nye 
og stærke regler, således at 
verdensøkonomien får nogle bedre 
rammer og ikke udvikler sig på 
bekostning af menneskets og samfundets 
behov; mener, at dette krav også gælder 
for den internationale handel, som er 
kernen i globaliseringen;

1. konstaterer, at de udfordringer, vi står 
over for i dag, og som skærpes af den 
seneste finanskrise, har ført til 
verdensomspændende diskussioner om 
den nye reguleringsstrategi og spørgsmål 
om styreform i verdensøkonomien, 
herunder i international handel; mener, at 
de nye regler bør være med til at udvikle 
nogle mere bæredygtige politikker, der 
tager sociale og miljømæssige hensyn;

Or. en

Ændringsforslag 46
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. konstaterer, at den internationale 
finanskrise efter klima-, energi- og 
fødevarekrisen overalt har medført en 
social krise, som har øget kravet om nye og
stærke regler, således at 
verdensøkonomien får nogle bedre 
rammer og ikke udvikler sig på bekostning 
af menneskets og samfundets behov; 
mener, at dette krav også gælder for den 
internationale handel, som er kernen i 
globaliseringen;

1. konstaterer, at den internationale 
finanskrise efter klima-, energi- og 
fødevarekrisen overalt har medført en 
social krise, som har øget kravet om nye, 
mere effektive og bedre håndhævede
regler, således at økonomien kan blive 
overvåget mere effektivt af de nationale 
eller eventuelt de overnationale lovgivere; 
mener, at de exit-strategier, der er ved at 
blive gennemført over hele verden, ikke 
bør udvikle sig på bekostning af 
menneskets og samfundets behov; mener, 
at en intensivering af den åbne og fair
internationale handel, som er en af 
hoveddrivkræfterne bag globaliseringen, 
kan bidrage til opnåelse af dette mål;
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Or. en

Ændringsforslag 47
Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. konstaterer, at den internationale 
finanskrise efter klima-, energi- og 
fødevarekrisen overalt har medført en 
social krise, som har øget kravet om nye og 
stærke regler, således at verdensøkonomien 
får nogle bedre rammer og ikke udvikler 
sig på bekostning af menneskets og 
samfundets behov; mener, at dette krav 
også gælder for den internationale handel, 
som er kernen i globaliseringen;

1. konstaterer, at den internationale 
finanskrise til dels har medført en social 
krise, som har øget kravet om nye og 
stærke regler, således at verdensøkonomien 
får nogle bedre rammer og ikke udvikler
sig på bekostning af menneskets og 
samfundets behov; mener, at dette krav 
også gælder for den internationale handel, 
som er kernen i globaliseringen;

Or. de

Ændringsforslag 48
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. konstaterer endvidere, at der med
globaliseringen følger en øget 
konkurrence mellem de forskellige lande 
om at tiltrække udenlandske investorer og 
en intensivering af konkurrencen mellem 
virksomhederne, som til tider har ført til 
grove overtrædelser af 
menneskerettighederne og de sociale 
rettigheder og miljøskader; 

2. konstaterer endvidere, at globaliseringen 
har øget konkurrencepresset blandt de 
forskellige lande med henblik på at 
tiltrække udenlandske investorer og 
konkurrencen mellem virksomhederne, 
hvilket til tider har ført til uberettigede
overtrædelser af menneskerettighederne og 
de sociale rettigheder og miljøskader;

Or. en
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Ændringsforslag 49
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. konstaterer endvidere, at der med 
globaliseringen følger en øget konkurrence 
mellem de forskellige lande om at tiltrække 
udenlandske investorer og en intensivering 
af konkurrencen mellem virksomhederne, 
som til tider har ført til grove overtrædelser 
af menneskerettighederne og de sociale 
rettigheder og miljøskader; 

2. konstaterer endvidere, at der med 
globaliseringen følger en øget konkurrence 
mellem de forskellige lande om at tiltrække 
udenlandske investorer og en intensivering 
af konkurrencen mellem virksomhederne, 
som har ført til, at reformer har givet 
forbedringer med hensyn til åbenhed, 
styreform og velstand, men som også til 
tider har ført til grove overtrædelser af 
menneskerettighederne og de sociale 
rettigheder og miljøskader;

Or. en

Ændringsforslag 50
Catherine Bearder

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. konstaterer endvidere, at der med 
globaliseringen følger en øget konkurrence 
mellem de forskellige lande om at tiltrække 
udenlandske investorer og en intensivering 
af konkurrencen mellem virksomhederne, 
som til tider har ført til grove overtrædelser 
af menneskerettighederne og de sociale 
rettigheder og miljøskader; 

2. konstaterer endvidere, at der med 
globaliseringen følger en øget konkurrence 
mellem de forskellige lande om at tiltrække 
udenlandske investorer og en intensivering 
af konkurrencen mellem virksomhederne, 
som til tider har fået regeringer til at 
tolerere grove overtrædelser af 
menneskerettighederne og de sociale 
rettigheder og miljøskader for at tiltrække 
handel og investeringer;

Or. en
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Ændringsforslag 51
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. minder om, at principperne for VSA, 
som fuldt ud anerkendes på internationalt 
plan, i OECD, ILO og FN, drejer sig om 
den ansvarlige adfærd, der forventes af 
virksomhederne med hensyn til bl.a. 
beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold, 
menneskerettigheder, miljø, forbrugernes 
interesse og gennemsigtighed i forhold til 
dem, bekæmpelse af korruption og skatte-
og afgiftsspørgsmål;

3. minder om, at principperne for VSA, 
som fuldt ud anerkendes på internationalt 
plan, i OECD, ILO og FN, drejer sig om 
den ansvarlige adfærd, der forventes af 
virksomhederne, og først og fremmest 
forudsætter, at gældende lovgivning 
overholdes, med hensyn til bl.a. 
beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold, 
menneskerettigheder, miljø, forbrugernes 
interesse og gennemsigtighed i forhold til 
dem, bekæmpelse af korruption og skatte-
og afgiftsspørgsmål;

Or. fr

Ændringsforslag 52
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. anerkender begrænsningerne ved et 
VSA-koncept, der alene er baseret på 
frivillighed, og opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til 
udtrykkeligt at forankre VSA i sin nye 
2020-handelsstrategi og fremsætte klare 
forslag til, hvordan det kan håndhæves i 
dens sektorpolitikker på en gennemsigtig 
og ansvarlig måde;

Or. en



PE450.649v01-00 28/57 AM\833858DA.doc

DA

Ændringsforslag 53
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. minder om, at fremme af 
virksomhedernes sociale ansvar er en 
målsætning, der støttes af EU, og at 
Kommissionen er af den opfattelse, at EU 
skal sikre, at de eksterne politikker, der 
gennemføres, og den adfærd, der udvises 
af de europæiske virksomheder, som 
investerer i tredjelande, bidrager effektivt 
til en bæredygtig udvikling og til den 
sociale udvikling i de pågældende lande;

4. minder om, at fremme af 
virksomhedernes sociale ansvar er en 
målsætning, der støttes af EU, og at 
Kommissionen er af den opfattelse, at EU 
skal sikre, at de eksterne politikker, der 
gennemføres, bidrager effektivt til en 
bæredygtig udvikling og til den sociale 
udvikling i de pågældende lande, og at 
europæiske virksomheder handler i 
overensstemmelse med europæiske 
værdier og internationalt anerkendte 
normer, uanset hvor de investerer og 
opererer;

Or. en

Ændringsforslag 54
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. minder om, at handelspolitikken er et 
redskab til at opfylde EU’s globale 
målsætninger, og at EU’s handelspolitik i 
henhold til artikel 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde føres 
"inden for rammerne af principperne og 
målene for Unionens optræden udadtil", og 
at den ifølge EU-traktatens artikel 3 bl.a. 
skal bidrage til "bæredygtig udvikling af 
jorden, solidaritet og gensidig respekt 
folkene imellem, fri og fair handel, 
udryddelse af fattigdom og beskyttelse af 
menneskerettighederne, især børns 
rettigheder, samt nøje overholdelse og 

5. minder om, at målene for 
handelspolitikken bør koordineres fuldt 
ud med EU’s globale målsætninger, og at 
EU’s handelspolitik i henhold til artikel 
207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde føres "inden for rammerne 
af principperne og målene for Unionens 
optræden udadtil", og at den ifølge EU-
traktatens artikel 3 bl.a. skal bidrage til 
"bæredygtig udvikling af jorden, solidaritet 
og gensidig respekt folkene imellem, fri og 
fair handel, udryddelse af fattigdom og 
beskyttelse af menneskerettighederne, især 
børns rettigheder, samt nøje overholdelse 
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udvikling af folkeretten, herunder 
overholdelse af principperne i De Forenede 
Nationers pagt";

og udvikling af folkeretten, herunder 
overholdelse af principperne i De Forenede 
Nationers pagt";

Or. en

Ændringsforslag 55
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. mener, at Kommissionen bør 
undersøge mulighederne for at fastlægge 
en harmoniseret definition af relationerne 
mellem en virksomhed, der betegnes som 
”modervirksomheden”, og enhver 
virksomhed, der er i et 
afhængighedsforhold til denne, det være 
sig en filial, leverandører eller 
underleverandører, for at gøre det lettere 
at fastlægge hver enkelt virksomheds 
retlige ansvar;

Or. fr

Ændringsforslag 56
Joe Higgins

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. mener, at VSA er et ineffektivt redskab 
til at beskytte arbejdstagernes rettigheder, 
de lokale og oprindelige samfunds 
rettigheder og miljøet, og opfordrer til 
strengere lovgivning og effektiv faglig 
organisation med henblik på at sikre 
arbejdstagernes rettigheder og 
miljøbeskyttelse, i stedet for at der satses 
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på ikkebindende tilsagn fra 
virksomhederne;

Or. en

Ændringsforslag 57
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. mener, at virksomhedernes sociale og 
miljømæssige ansvar skal medtages i EU’s 
handelsaftaler, i betragtning af den vigtige 
rolle, som de store virksomheder, deres 
filialer og deres forsyningskæder spiller i 
den internationale handel;

6. mener, at virksomhedernes sociale 
ansvar kan øge værdien af EU’s 
handelsaftaler, i betragtning af den vigtige 
rolle, som de store virksomheder, deres 
filialer og deres forsyningskæder spiller i 
den internationale handel;

Or. en

Ændringsforslag 58
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de sociale bestemmelser i 
handelsaftalerne vil blive styrket af VSA, 
som drejer sig om virksomhedernes 
adfærd, mens VSA ville blive understøttet 
af handelsaftalernes styrke og navnlig af de 
overvågningsmekanismer, de indfører for 
gennemførelsen af principperne i aftalerne;

7. mener, at de sociale bestemmelser i 
handelsaftalerne bør suppleres med VSA, 
som drejer sig om virksomhedernes
adfærd, mens VSA ville blive understøttet 
af handelsaftalernes styrke og navnlig af de 
overvågningsmekanismer, de indfører for 
gennemførelsen af principperne i aftalerne;

Or. en
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Ændringsforslag 59
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. kræver, at VSA-principperne og 
-forpligtelserne tages i betragtning og 
indarbejdes i Kommissionens kommende 
meddelelse om den nye handelspolitik for 
Europa inden for rammerne af Europa 
2020-strategien, i den meddelelse, som 
Kommissionen er ved at udarbejde om 
VSA med henblik på offentliggørelse i 
2011, og i gennemførelsen af dens 
handelspolitik;

Or. fr

Ændringsforslag 60
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. kræver, at VSA-principperne 
indarbejdes i GSP- og GSP+-forordningen 
i forbindelse med den næste revision heraf; 
anmoder Kommissionen om at sørge for, at 
tværnationale virksomheder, der har 
filialer eller forsyningskæder i de lande, 
der deltager i GSP-ordningen og navnlig i 
GSP+-ordningen – uanset om deres 
hovedsæde ligger i EU eller ej – bliver 
forpligtet til at overholde deres retlige, 
nationale og internationale forpligtelser 
med hensyn til menneskerettigheder, 
sociale standarder og miljøbestemmelser; 
ønsker, at EU og de lande, der har 
undertegnet og nyder godt af GSP, bliver 
forpligtet til at sørge for, at 
virksomhederne overholder disse 

8. kræver, at VSA-principperne 
indarbejdes i GSP+-forordningen i 
forbindelse med den næste revision heraf; 
anmoder Kommissionen om at sørge for, at 
virksomheder bliver forpligtet til at 
overholde deres retlige, nationale og 
internationale forpligtelser med hensyn til 
menneskerettigheder, sociale standarder og 
miljøbestemmelser; ønsker, at EU og de 
lande, der har undertegnet og nyder godt af 
GSP, bliver forpligtet til at sørge for, at 
virksomhederne overholder disse 
forpligtelser; 



PE450.649v01-00 32/57 AM\833858DA.doc

DA

forpligtelser; kræver, at der bliver tale om 
et bindende aspekt af GSP;

Or. en

Ændringsforslag 61
William (The Earl of) Dartmouth

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen til at huske 
på, at VSA oprindeligt var en frivillig 
aktivitet fra ansvarlige virksomheders side 
med det formål at sikre, at de skabte 
fordele for de medlemsstater og de lande, 
hvor de opererede, og til at anerkende, at 
den bedste metode til at sikre de mest 
produktive resultater på den baggrund er 
at opretholde frivillighedsprincippet og 
overlade det til organisationernes skøn at 
vælge, hvordan de vil handle;

Or. en

Ændringsforslag 62
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at en ny GSP+-ordning også 
bør forbyde de såkaldte 
”værtslandsaftaler”, som er meget 
uigennemsigtige aftaler, der indgås 
mellem visse multinationale virksomheder 
og værtslande, der er omfattet af GSP+, 
for at undgå at opfylde kravene i de 
pågældende landes lovgivning, og som 
klart strider mod VSA;

udgår 
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Or. en

Ændringsforslag 63
William (The Earl of) Dartmouth

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. bemærker, at lovkrav, regulering og 
bureaukratiske procedurer kan være 
særlig skadelige for SMV’er, når de 
forsøger at vokse med begrænsede 
ressourcer og/eller komme ind på nye 
markeder, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre, at eventuelle 
tiltag på baggrund af denne betænkning 
ikke øger den bureaukratiske byrde for 
navnlig SMV’er eller skader deres 
iværksætterinitiativer;

Or. en

Ændringsforslag 64
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. anmoder Kommissionen om at 
udarbejde en ny model for 
konsekvensanalyser for at sikre, at de 
lande, der indgår aftaler med EU, både 
før og efter underskrivelsen af en 
handelsaftale faktisk opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til 
menneskerettigheder, grundlæggende 
sociale standarder og miljøbeskyttelse; 
anmoder endvidere om, at der foretages 
konsekvensanalyser af virkningerne af 
handelsaftaler på det sociale og 
miljømæssige plan i partnerlandene og i 

10. anmoder Kommissionen om, om 
nødvendigt, at forbedre sin 
bæredygtighedsvurderingsmodel, således 
at den kommer til at give et korrekt billede 
af handelsforhandlingers økonomiske, 
sociale og miljømæssige konsekvenser; 
anmoder Kommissionen om at følge op på 
handelsaftalerne med EU’s partnerlande 
ved at gennemføre forudgående og 
efterfølgende konsekvensanalyser under 
særlig hensyntagen til sårbare sektorer;
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de sårbare sektorer i de pågældende 
lande, idet disse analyser også bør 
foretages forud for undertegnelsen og 
gennemførelsen af en aftale;

Or. en

Ændringsforslag 65
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. anmoder Kommissionen om at 
udarbejde en ny model for 
konsekvensanalyser for at sikre, at de 
lande, der indgår aftaler med EU, både før 
og efter underskrivelsen af en handelsaftale 
faktisk opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til menneskerettigheder, 
grundlæggende sociale standarder og 
miljøbeskyttelse; anmoder endvidere om, 
at der foretages konsekvensanalyser af 
virkningerne af handelsaftaler på det 
sociale og miljømæssige plan i 
partnerlandene og i de sårbare sektorer i de 
pågældende lande, idet disse analyser også 
bør foretages forud for undertegnelsen og 
gennemførelsen af en aftale;

10. anmoder Kommissionen om at 
udarbejde en ny model for 
konsekvensanalyser for at sikre, at de 
lande, der indgår aftaler med EU, både før 
og efter underskrivelsen af en handelsaftale 
faktisk opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til menneskerettigheder, 
grundlæggende sociale standarder og 
miljøbeskyttelse; anmoder endvidere om, 
at der foretages konsekvensanalyser af 
virkningerne af handelsaftaler på det 
sociale og miljømæssige plan i 
partnerlandene og i de sårbare sektorer i de 
pågældende lande, idet disse analyser også 
bør foretages forud for undertegnelsen og 
efter gennemførelsen af en aftale;

Or. en

Ændringsforslag 66
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. anmoder Kommissionen om at 
udarbejde en ny model for 

10. anmoder Kommissionen om at 
udarbejde en ny model for 
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konsekvensanalyser for at sikre, at de 
lande, der indgår aftaler med EU, både før 
og efter underskrivelsen af en handelsaftale 
faktisk opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til menneskerettigheder, 
grundlæggende sociale standarder og 
miljøbeskyttelse; anmoder endvidere om, 
at der foretages konsekvensanalyser af 
virkningerne af handelsaftaler på det 
sociale og miljømæssige plan i 
partnerlandene og i de sårbare sektorer i de 
pågældende lande, idet disse analyser også 
bør foretages forud for undertegnelsen og 
gennemførelsen af en aftale;

konsekvensanalyser for at sikre, at de 
lande, der indgår aftaler med EU, både før 
og efter underskrivelsen af en handelsaftale 
faktisk opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til menneskerettigheder, 
grundlæggende sociale standarder og 
miljøbeskyttelse, herunder 
målsætningerne om modvirkning af 
klimaændringerne; anmoder endvidere 
om, at der foretages konsekvensanalyser af 
virkningerne af handelsaftaler på det 
sociale og miljømæssige plan i 
partnerlandene og i de sårbare sektorer i de 
pågældende lande, idet disse analyser også 
bør foretages forud for undertegnelsen og 
gennemførelsen af en aftale;

Or. en

Ændringsforslag 67
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. understreger, at Parlamentet efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden skal 
underrettes fuldt ud om, hvordan 
resultaterne af 
bæredygtighedsvurderinger af aftaler 
inddrages i forhandlingerne forud for 
indgåelsen af aftalerne, og hvilke kapitler 
i aftalerne der er blevet ændret for at 
undgå eventuelle negative konsekvenser, 
der er påvist i 
bæredygtighedsvurderingen;

Or. en
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Ændringsforslag 68
Marielle De Sarnez

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. anmoder Kommissionen om at 
foretage konsekvensanalyser for at 
vurdere handelsaftalernes virkninger for 
de europæiske SMV’er (SMV-testen), 
navnlig med hensyn til VSA, i 
overensstemmelse med Small Business 
Act;

Or. fr

Ændringsforslag 69
William (The Earl of) Dartmouth

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. bemærker, at det kan svække 
demokratiet, hvis overnationale organer 
fastsætter lovkrav, og anmoder 
Kommissionen om at sikre, at alle de 
internationale aftaler, den forsøger at 
gennemføre, er formuleret således, at de 
ikke begrænser nogen af aftalens parters 
ret til selvbestemmelse;

Or. en

Ændringsforslag 70
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt 11
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. foreslår mere generelt, at alle
fremtidige handelsaftaler, der forhandles af 
EU, herunder aftaler om investeringer og 
aftaler om offentlige kontrakter, kommer 
til at indeholde et kapitel om bæredygtig 
udvikling, herunder en bestemmelse om
VSA;

11. foreslår mere generelt, at fremtidige 
handelsaftaler, der forhandles af EU, hvor 
det er relevant, kommer til at indeholde et 
kapitel om bæredygtig udvikling baseret 
på VSA-principperne som defineret i de 
ajourførte OECD-retningslinjer for 
multinationale virksomheder fra 2010;

Or. en

Ændringsforslag 71
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. foreslår, at denne ”VSA-bestemmelse” 
omfatter:

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme VSA inden for rammerne af 
aftalen og deres samhandel;

b) incitamenter, der skal få 
virksomhederne til at indgå forpligtelser 
med hensyn til VSA efter forhandling med 
alle berørte parter i virksomheden, 
herunder fagforeninger, 
forbrugerorganisationer og lokale 
myndigheder;

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil 
med dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden og tage imod 
eventuelle klager over og oplysninger om 
manglende overholdelse af VSA i 
samarbejde med civilsamfundet;

d) en gennemsigtigheds- og 

udgår

                                               
1 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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rapporteringsforpligtelse for 
virksomheder og koncerner af 
virksomheder, dvs. en forpligtelse til hvert 
år at bekendtgøre deres resultater med 
hensyn til VSA i et offentligt dokument;

e) 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. deres 
indflydelsessfære;

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde 
af konstaterede tilsidesættelser af de 
indgåede forpligtelser med hensyn til VSA 
inden for rammerne af handelsaftalen; 
der skal kunne foretages undersøgelser af 
de to parters kompetente myndigheder, 
men også af uafhængige eksperter, i stil 
med de undersøgelser, der foretages inden 
for rammerne af ILO’s programmer1; 
hvis der er tale om en alvorlig 
tilsidesættelse, kan parterne anmelde 
forholdet til de kompetente myndigheder 
og anmode om, at der pålægges passende 
handelssanktioner;

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
faktisk overholder lovgivningen og de 
relevante internationale konventioner om 
VSA; de to parter bør forpligte sig til at 
fremme det tværnationale retlige 
samarbejde, lette adgangen til domstolene 
for ofrene for handlinger foretaget af 
virksomheder eller selskaber inden for 
deres indflydelsessfære og støtte 
udviklingen af procedurer og kompetente 
retlige organer i denne forbindelse; 

Or. en
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Ændringsforslag 72
Marielle De Sarnez

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. foreslår, at denne ”VSA-bestemmelse” 
omfatter:

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme VSA inden for rammerne af 
aftalen og deres samhandel;

b) incitamenter, der skal få virksomhederne 
til at indgå forpligtelser med hensyn til 
VSA efter forhandling med alle berørte 
parter i virksomheden, herunder 
fagforeninger, forbrugerorganisationer og 
lokale myndigheder;

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil med 
dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden og tage imod 
eventuelle klager over og oplysninger om 
manglende overholdelse af VSA i 
samarbejde med civilsamfundet;

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for virksomheder 
og koncerner af virksomheder, dvs. en 
forpligtelse til hvert år at bekendtgøre 
deres resultater med hensyn til VSA i et 
offentligt dokument;

e) en diligenspligt for virksomheder og 
koncerner af virksomheder, dvs. en pligt til 

12. foreslår, at denne ”VSA-bestemmelse” 
omfatter:

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme VSA inden for rammerne af 
aftalen og deres samhandel;

b) incitamenter, der skal få virksomhederne 
til at indgå forpligtelser med hensyn til 
VSA efter forhandling med alle berørte 
parter i virksomheden, herunder 
fagforeninger, forbrugerorganisationer og 
lokale myndigheder;

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil med 
dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden og tage imod 
eventuelle klager over og oplysninger om 
manglende overholdelse af VSA i 
samarbejde med civilsamfundet;

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for virksomheder 
og koncerner af virksomheder, der ikke er 
omfattet af henstilling 2003/361/EF af 6. 
maj 2003, dvs. en forpligtelse til hvert år at 
bekendtgøre deres resultater med hensyn til 
VSA i et offentligt dokument, under 
overholdelse af ”tænk-småt-først”-
princippet, for at undgå, at bestemmelsen 
medfører nye administrative byrder for 
SMV’er som defineret i henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003;

e) en diligenspligt for virksomheder og 
koncerner af virksomheder, dvs. en pligt til 

                                               
1 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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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. deres 
indflydelsessfære;

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af de indgåede 
forpligtelser med hensyn til VSA inden for 
rammerne af handelsaftalen; der skal kunne 
foretages undersøgelser af de to parters 
kompetente myndigheder, men også af 
uafhængige eksperter, i stil med de 
undersøgelser, der foretages inden for 
rammerne af ILO’s programmer1; hvis der 
er tale om en alvorlig tilsidesættelse, kan 
parterne anmelde forholdet til de 
kompetente myndigheder og anmode om, 
at der pålægges passende 
handelssanktioner;

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med henblik 
på at sikre, at virksomhederne faktisk 
overholder lovgivningen og de relevante 
internationale konventioner om VSA; de to 
parter bør forpligte sig til at fremme det 
tværnationale retlige samarbejde, lette 
adgangen til domstolene for ofrene for 
handlinger foretaget af virksomheder eller 
selskaber inden for deres indflydelsessfære 
og støtte udviklingen af procedurer og 
kompetente retlige organer i denne 
forbindelse; 

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. deres 
indflydelsessfære;

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af de indgåede 
forpligtelser med hensyn til VSA inden for 
rammerne af handelsaftalen; der skal kunne 
foretages undersøgelser af de to parters 
kompetente myndigheder, men også af 
uafhængige eksperter, i stil med de 
undersøgelser, der foretages inden for 
rammerne af ILO’s programmer1; hvis der 
er tale om en alvorlig tilsidesættelse, kan 
parterne anmelde forholdet til de 
kompetente myndigheder og anmode om, 
at der pålægges passende 
handelssanktioner;

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med henblik 
på at sikre, at virksomhederne faktisk 
overholder lovgivningen og de relevante 
internationale konventioner om VSA; de to 
parter bør forpligte sig til at fremme det 
tværnationale retlige samarbejde, lette 
adgangen til domstolene for ofrene for 
handlinger foretaget af virksomheder eller 
selskaber inden for deres indflydelsessfære 
og støtte udviklingen af procedurer og 
kompetente retlige organer i denne 
forbindelse;

Or. fr

Ændringsforslag 73
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra a
                                                                                                                                                  
1 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme VSA inden for rammerne af 
aftalen og deres samhandel;

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme internationalt anerkendte 
VSA-instrumenter inden for rammerne af 
aftalen og deres samhandel;

Or. en

Ændringsforslag 74
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme VSA inden for rammerne af 
aftalen og deres samhandel;

a) en gensidig forpligtelse for de to parter 
til at fremme og kontrollere VSA inden for 
rammerne af aftalen og deres samhandel;

Or. de

Ændringsforslag 75
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra b

Forslag til beslutning Ændringsforslag

b) incitamenter, der skal få virksomhederne 
til at indgå forpligtelser med hensyn til 
VSA efter forhandling med alle berørte 
parter i virksomheden, herunder 
fagforeninger, forbrugerorganisationer og
lokale myndigheder;

b) incitamenter, der skal få virksomhederne 
til at indgå forpligtelser med hensyn til 
VSA efter forhandling med alle berørte 
parter i virksomheden, herunder 
fagforeninger, forbrugerorganisationer,
lokale myndigheder og relevante 
civilsamfundsorganisationer;

Or. fr
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Ændringsforslag 76
Catherine Bearder

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil med 
dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden og tage imod 
eventuelle klager over og oplysninger om 
manglende overholdelse af VSA i 
samarbejde med civilsamfundet;

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil med 
dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden i samarbejde 
med civilsamfundet. De ville kunne tage 
imod eventuelle klager over og oplysninger 
om manglende overholdelse af VSA med 
henblik på at beskytte både forbrugerne 
og andre virksomheder i 
forsyningskæden;

Or. en

Ændringsforslag 77
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil med 
dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden og tage imod 
eventuelle klager over og oplysninger om
manglende overholdelse af VSA i 
samarbejde med civilsamfundet;

c) oprettelse af ”kontaktpunkter” i stil med 
dem, der er indført i OECD-regi, med 
henblik på at fremme informationen om 
VSA og gennemsigtigheden og tage imod 
eventuelle klager over manglende 
overholdelse af VSA i samarbejde med 
civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 78
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra d
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for 
virksomheder og koncerner af 
virksomheder, dvs. en forpligtelse til hvert 
år at bekendtgøre deres resultater med 
hensyn til VSA i et offentligt dokument;

d) incitamenter til at øge VSA-praksissers 
gennemsigtighed, synlighed og 
troværdighed ved at gøre VSA-
information tilgængelig for alle berørte 
parter, herunder for forbrugere, 
investorer og en bredere offentlighed på 
en målrettet måde, især ved regelmæssigt 
at udarbejde rapporter om de 
forpligtelser, som virksomhederne indgår, 
og som supplerer de nationale og 
internationale krav;

Or. en

Ændringsforslag 79
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra d

Forslag til beslutning Ændringsforslag

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for virksomheder 
og koncerner af virksomheder, dvs. en 
forpligtelse til hvert år at bekendtgøre 
deres resultater med hensyn til VSA i et 
offentligt dokument;

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for virksomheder,
koncerner af virksomheder og 
virksomheder i "modervirksomheders" 
indflydelsessfære, dvs. en forpligtelse til 
hvert år at bekendtgøre deres resultater 
med hensyn til VSA i et offentligt 
dokument på grundlag af globale, fælles 
og forud fastlagte resultatindikatorer; 
disse oplysninger skal efterfølgende 
kunne kontrolleres af en uafhængig 
enhed;

Or. fr
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Ændringsforslag 80
Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra d

Forslag til beslutning Ændringsforslag

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for virksomheder 
og koncerner af virksomheder, dvs. en 
forpligtelse til hvert år at bekendtgøre 
deres resultater med hensyn til VSA i et 
offentligt dokument; 

d) en gennemsigtigheds- og 
rapporteringsforpligtelse for større
virksomheder og koncerner af 
virksomheder;

Or. de

Ændringsforslag 81
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra e

Forslag til beslutning Ændringsforslag

e) 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. deres 
indflydelsessfære;

en diligenspligt for 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;

Or. en

Ændringsforslag 82
Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra e
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

e) 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. deres 
indflydelsessfære;

e) en diligenspligt for større 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. deres 
indflydelsessfære;

Or. de

Ændringsforslag 83
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra f

Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde 
af konstaterede tilsidesættelser af de 
indgåede forpligtelser med hensyn til VSA 
inden for rammerne af handelsaftalen; 
der skal kunne foretages undersøgelser af 
de to parters kompetente myndigheder, 
men også af uafhængige eksperter, i stil 
med de undersøgelser, der foretages inden 
for rammerne af ILO’s programmer1; 
hvis der er tale om en alvorlig 
tilsidesættelse, kan parterne anmelde 
forholdet til de kompetente myndigheder 
og anmode om, at der pålægges passende 
handelssanktioner;

udgår

Or. en

                                               
1 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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Ændringsforslag 84
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra f

Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af de indgåede 
forpligtelser med hensyn til VSA inden for 
rammerne af handelsaftalen; der skal kunne 
foretages undersøgelser af de to parters 
kompetente myndigheder, men også af 
uafhængige eksperter, i stil med de 
undersøgelser, der foretages inden for 
rammerne af ILO’s programmer1; hvis der 
er tale om en alvorlig tilsidesættelse, kan 
parterne anmelde forholdet til de 
kompetente myndigheder og anmode om, 
at der pålægges passende 
handelssanktioner;

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af de indgåede 
forpligtelser med hensyn til VSA inden for 
rammerne af handelsaftalen; der skal kunne 
foretages undersøgelser af de to parters 
kompetente myndigheder, men også af 
uafhængige eksperter, i stil med de 
undersøgelser, der foretages inden for 
rammerne af ILO’s programmer2 i 
samarbejde med repræsentanter for 
civilsamfundet; hvis der er tale om en 
alvorlig tilsidesættelse, kan parterne 
anmelde forholdet til de kompetente 
myndigheder og anmode om, at der 
pålægges passende handelssanktioner;

Or. fr

Ændringsforslag 85
Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra f

Forslag til beslutning Ændringsforslag

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af de indgåede 
forpligtelser med hensyn til VSA inden for 
rammerne af handelsaftalen; der skal 
kunne foretages undersøgelser af de to 
parters kompetente myndigheder, men 
også af uafhængige eksperter, i stil med 
de undersøgelser, der foretages inden for 
rammerne af ILO’s programmer3; hvis der 

f) en undersøgelsesmekanisme i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af de indgåede 
forpligtelser med hensyn til VSA inden for 
rammerne af handelsaftalen;
undersøgelserne kunne eventuelt foretages 
af de to parters kompetente myndigheder, i 
stil med de undersøgelser, der foretages 
inden for rammerne af ILO’s programmer1; 
hvis der er tale om en alvorlig 

                                               
1 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
2 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
3 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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er tale om en alvorlig tilsidesættelse, kan 
parterne anmelde forholdet til de 
kompetente myndigheder og anmode om, 
at der pålægges passende 
handelssanktioner;

tilsidesættelse, kan parterne anmelde 
forholdet til de kompetente myndigheder 
og reagere på en passende måde;

Or. de

Ændringsforslag 86
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g

Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
faktisk overholder lovgivningen og de 
relevante internationale konventioner om 
VSA; de to parter bør forpligte sig til at 
fremme det tværnationale retlige 
samarbejde, lette adgangen til domstolene 
for ofrene for handlinger foretaget af 
virksomheder eller selskaber inden for 
deres indflydelsessfære og støtte 
udviklingen af procedurer og kompetente 
retlige organer i denne forbindelse;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 87
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g

Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med 

udgår

                                                                                                                                                  
1 Som f.eks. programmet Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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henblik på at sikre, at virksomhederne 
faktisk overholder lovgivningen og de 
relevante internationale konventioner om 
VSA; de to parter bør forpligte sig til at 
fremme det tværnationale retlige 
samarbejde, lette adgangen til domstolene 
for ofrene for handlinger foretaget af 
virksomheder eller selskaber inden for 
deres indflydelsessfære og støtte 
udviklingen af procedurer og kompetente 
retlige organer i denne forbindelse;

Or. en

Ændringsforslag 88
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g

Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med henblik 
på at sikre, at virksomhederne faktisk 
overholder lovgivningen og de relevante 
internationale konventioner om VSA; de to 
parter bør forpligte sig til at fremme det 
tværnationale retlige samarbejde, lette 
adgangen til domstolene for ofrene for 
handlinger foretaget af virksomheder eller 
selskaber inden for deres indflydelsessfære 
og støtte udviklingen af procedurer og 
kompetente retlige organer i denne 
forbindelse;

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med henblik 
på at sikre, at virksomhederne faktisk 
overholder lovgivningen og de relevante 
internationale konventioner om VSA; de to 
parter bør forpligte sig til at fremme det 
tværnationale retlige samarbejde, lette 
adgangen til domstolene for ofrene for 
handlinger foretaget af virksomheder eller 
selskaber inden for deres indflydelsessfære 
og støtte udviklingen af procedurer og 
kompetente retlige organer i denne 
forbindelse samt straffe virksomhedernes 
overtrædelser;

Or. de

Ændringsforslag 89
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med henblik 
på at sikre, at virksomhederne faktisk 
overholder lovgivningen og de relevante 
internationale konventioner om VSA; de to 
parter bør forpligte sig til at fremme det 
tværnationale retlige samarbejde, lette 
adgangen til domstolene for ofrene for 
handlinger foretaget af virksomheder eller 
selskaber inden for deres indflydelsessfære 
og støtte udviklingen af procedurer og 
kompetente retlige organer i denne 
forbindelse;

g) en mekanisme for retligt samarbejde 
mellem EU og partnerlandene med henblik 
på at sikre, at virksomhederne faktisk 
overholder lovgivningen og de relevante 
internationale konventioner om VSA; de to 
parter bør forpligte sig til at fremme det 
tværnationale retlige samarbejde, lette 
adgangen til domstolene for ofrene for 
handlinger foretaget af virksomheder i 
forsyningskæden eller selskaber inden for 
deres indflydelsessfære og støtte 
udviklingen af procedurer og kompetente 
retlige organer i denne forbindelse;

Or. en

Ændringsforslag 90
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ga. en forpligtelse for de personer eller 
organer, der ved anvendelse af voldgift 
eller enhver anden form for alternativ 
tvistbilæggelse skal træffe afgørelse, til at 
inddrage samlingen af internationale 
konventioner om beskyttelse af miljøet og 
de grundlæggende rettigheder i deres 
beslutningstagning; voldgiftsmændene 
bør være forpligtede til at tillade parterne 
i en tvist at fremkomme med oplysninger, 
forudsat at de er relevante for sagens 
oplysning, bl.a. ved hjælp af amicus 
curiae-indlæg, og til at tage hensyn til 
dem i deres afgørelse og angive grundene 
til en eventuel forkastelse heraf;

Or. fr
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Ændringsforslag 91
Catherine Bearder

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ga. et krav om, at virksomheder skal 
påtage sig at gennemføre frie, åbne og 
informerede forudgående høringer af 
lokale og uafhængige parter, inden et 
projekt, der har konsekvenser for et 
lokalsamfund, påbegyndes;

Or. en

Ændringsforslag 92
William (The Earl of) Dartmouth

Forslag til beslutning
Punk 12 – litra g a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ga. særlig fokus på konsekvenserne af 
beskæftigelse af børn og børnearbejde;

Or. en

Ændringsforslag 93
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. mener, at VSA-bestemmelsen kunne 
ledsages af andre bestemmelser; er af den 
opfattelse, at:

a. de kompetente myndigheder bør kunne 
foretage undersøgelser i tilfælde af 
konstaterede tilsidesættelser af VSA-
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forpligtelserne, og hvis der er tale om en 
alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne, 
kan parterne anmelde de ansvarlige; 

b. de to parter bør forpligte sig til at 
fremme det tværnationale retlige 
samarbejde, lette adgangen til domstolene 
for ofrene for handlinger foretaget af 
virksomheder og støtte udviklingen af 
retlige procedurer og klageordninger
uden om domstolene i denne forbindelse;

Or. en

Ændringsforslag 94
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. bemærker, at FN’s ”Ruggie”-
rapport, der blev støttet af det svenske og 
det spanske EU-formandskab, 
identificerede tre hovedområder inden for 
VSA: ”beskyttelse, forebyggelse og 
afhjælpning”; de nuværende VSA-regler 
behandler beskyttelse og forebyggelse, 
hvorimod Kommissionen anmodes om at 
gøre afhjælpningselementet i 
handelsaftalerne mere forklarligt og 
robust, bl.a. ved at give ofre adgang til 
erstatning;

Or. en

Ændringsforslag 95
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. anmoder Kommissionen om at 
gennemgå de eksisterende handelsaftaler 
og sørge for, at der medtages 
bestemmelser om, at standarderne ikke 
må sænkes, i alle kapitlerne om 
investering, når de bliver revideret;

Or. en

Ændringsforslag 96
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 12 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12c. foreslår, at der som led i bilaterale 
EU-aftaler inden for rammerne af 
programmerne for forbedring af 
retsvæsenet indføres uddannelse af 
dommere og retter, der beskæftiger sig 
med handelsret, i spørgsmål om 
menneskerettigheder og overholdelse af 
internationale konventioner, 
arbejdstagernes rettigheder og miljøet;

Or. en

Ændringsforslag 97
Keith Taylor

Forslag til beslutning
Punkt 12 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12d. anmoder Kommissionen om at 
inddrage VSA i alle de 
menneskerettighedsdialoger, der hidtil er
etableret, og den indsats, der leveres af 
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EU-baserede virksomheder og deres 
filialer i de pågældende lande; anmoder 
Kommissionen om at give adgang til alle 
disse dialogers dagsordener, deltagerlister
og referater inden for rimelig tid;

Or. en

Ændringsforslag 98
Jan Zahradil

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. foreslår, at der nedsættes et 
overvågningsudvalg for hver 
frihandelsaftale i stil med det, der skal 
nedsættes i henhold til de økonomiske 
partnerskabsaftaler, et forum for 
information og dialog mellem Europa-
Parlamentets medlemmer og 
parlamentsmedlemmerne i 
partnerlandene; dette overvågningsudvalg 
for frihandelsaftalerne kunne navnlig 
sørge for at gennemføre kapitlet om 
bæredygtig udvikling og VSA-
bestemmelsen, formulere henstillinger til 
det blandede udvalg for frihandelsaftalen, 
bl.a. med hensyn til konsekvensanalyser 
og i tilfælde af manglende overholdelse af 
menneskerettighederne, de sociale 
rettigheder eller miljøkonventionerne;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Małgorzata Handzlik

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. foreslår, at der nedsættes et 
overvågningsudvalg for hver 
frihandelsaftale i stil med det, der skal 
nedsættes i henhold til de økonomiske 
partnerskabsaftaler, et forum for 
information og dialog mellem Europa-
Parlamentets medlemmer og 
parlamentsmedlemmerne i partnerlandene; 
dette overvågningsudvalg for 
frihandelsaftalerne kunne navnlig sørge 
for at gennemføre kapitlet om bæredygtig 
udvikling og VSA-bestemmelsen, 
formulere henstillinger til det blandede 
udvalg for frihandelsaftalen, bl.a. med 
hensyn til konsekvensanalyser og i tilfælde 
af manglende overholdelse af 
menneskerettighederne, de sociale 
rettigheder eller miljøkonventionerne;

13. foreslår, at der nedsættes et 
overvågningsunderudvalg for 
frihandelsaftaler, et forum for information 
og dialog mellem Europa-Parlamentets 
medlemmer og parlamentsmedlemmerne i 
partnerlandene; dette 
overvågningsunderudvalg for 
frihandelsaftalerne kunne også kontrollere
gennemførelsen af kapitlet om bæredygtig 
udvikling og VSA-bestemmelsen, 
formulere henstillinger til det blandede 
udvalg for frihandelsaftalen, bl.a. med 
hensyn til konsekvensanalyser og i tilfælde 
af dokumenteret manglende overholdelse 
af menneskerettighederne, de sociale 
rettigheder eller miljøkonventionerne;

Or. en

Ændringsforslag 100
William (The Earl of) Dartmouth

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. påpeger, at hvis indførelsen af et 
lovkrav om VSA som et obligatorisk 
element i EU’s frihandelsaftaler fører til, 
at industrier og handelsaktiviteter flyttes 
fra medlemsstaterne eller 
medlemsstaternes handelspartnere med 
høje standarder til lande med slappere 
regler, er det skadeligt for alle i 
henseende til beskæftigelse, 
skatteprovenu, klimaspørgsmål og 
velstand, og anmoder derfor 
Kommissionen om at sikre, at der ikke 
skabes forkerte incitamenter og utilsigtede 
konsekvenser;
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Or. en

Ændringsforslag 101
Catherine Bearder

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. foreslår, at der oprettes et regulært 
forum for sammenligning, således at de 
lande, der har undertegnet FN’s ”Global 
Contract”, kan lægge deres VSA-
programmer frem til offentlig kontrol, og 
således at forbrugerne får et 
sammenligningsredskab, og skabes en 
kultur med høje standarder og peer-
evaluering; en sådan gennemsigtighed 
ville tilskynde virksomhederne til at opnå 
højere VSA-standarder på frivillig basis 
eller betale prisen for mediernes og 
offentlighedens kontrol;

Or. en

Ændringsforslag 102
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. foreslår, at det undersøges, om en 
pludselig stigning i antallet af 
tilsidesættelser af VSA-principperne har 
konkurrencerelaterede eller andre 
årsager, der er forbundet med en 
handelsaftale, og lade den være omfattet 
af de beskyttelsesklausuler, der ledsager 
handelsaftalen, og give mulighed for 
reaktioner;
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Or. de

Ændringsforslag 103
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. anmoder Kommissionen om i de 
samme fora at opfordre til, at der 
udarbejdes en international konvention, 
der fastlægger ansvaret for 
”værtslandene”1 og 
”oprindelseslandene”2, og bidrager til 
bekæmpelse af de multinationale 
virksomheders overtrædelse af 
menneskerettighederne og 
gennemførelsen af 
eksterritorialitetsprincippet;

Or. fr

Ændringsforslag 104
William (The Earl of) Dartmouth

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. gentager, at der inden for WTO bør 
nedsættes en komité for handel og 
anstændigt arbejde efter samme model som 
Komitéen for Handel og Miljø, hvor man 
bl.a. kan drøfte spørgsmål om sociale 
standarder og VSA i forbindelse med 
international handel; foreslår endnu en 
gang at tilpasse proceduren for bilæggelse 
af tvister, således at panelerne eller 

16. gentager, at der inden for WTO bør 
nedsættes en komité for handel og 
anstændigt arbejde efter samme model som 
Komitéen for Handel og Miljø, hvor man 
bl.a. kan drøfte spørgsmål om sociale 
standarder, særlig i forbindelse med 
beskæftigelse af børn, og VSA i 
forbindelse med international handel; 
foreslår endnu en gang at tilpasse 

                                               
1 De lande, hvor alle virksomheder, der står i et afhængighedsforhold til modervirksomhederne, er 
beliggende.
2 De lande, hvor modervirksomhederne er beliggende.
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appelinstansen i sager, der rejser spørgsmål 
vedrørende internationale konventioner på 
miljøområdet eller det sociale område, kan 
følge de kompetente internationale 
organers udtalelse og offentliggøre denne 
udtalelse;

proceduren for bilæggelse af tvister, 
således at panelerne eller appelinstansen i 
sager, der rejser spørgsmål vedrørende 
internationale konventioner på 
miljøområdet eller det sociale område, kan 
følge de kompetente internationale 
organers udtalelse og offentliggøre denne 
udtalelse;

Or. en

Ændringsforslag 105
Harlem Désir

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. gentager, at der inden for WTO bør 
nedsættes en komité for handel og 
anstændigt arbejde efter samme model som 
Komitéen for Handel og Miljø, hvor man 
bl.a. kan drøfte spørgsmål om sociale 
standarder og VSA i forbindelse med 
international handel; foreslår endnu en 
gang at tilpasse proceduren for bilæggelse 
af tvister, således at panelerne eller 
appelinstansen i sager, der rejser spørgsmål 
vedrørende internationale konventioner på 
miljøområdet eller det sociale område, kan 
følge de kompetente internationale 
organers udtalelse og offentliggøre denne 
udtalelse;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr


