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FORSLAG

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

1. understreger endnu en gang de gensidige fordele ved et samarbejde mellem 
virksomhederne og civilsamfundet, hvilket kan fremme bestræbelser på at udforme fælles 
strategier, udveksle viden og jævnføre forventninger; bakker derfor helhjertet op om 
Kommissionens tilsagn om at skabe multilaterale platforme for virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA) for at intensivere samarbejdet mellem virksomhederne og samfundet om de 
vigtigste sociale og miljømæssige spørgsmål; understreger, at der i forbindelse med VSA 
kan være behov for retlige rammer, og at der kan træffes supplerende frivillige 
foranstaltninger, men at sådanne aldrig kan erstatte eksisterende regler til beskyttelse af 
arbejdstagerne, effektiv kontrol med overholdelsen af reglerne og pålæggelse af eventuelt 
nødvendige sanktioner;

2. er bekymret over de negative følger, som den økonomiske krise kan have haft for 
tilrettelæggelsen af arbejdet; anmoder Kommissionen om i tæt samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter at anvende de multilaterale platforme som en supplerende 
foranstaltning til fremme af bestræbelserne på at finde bæredygtige løsninger, der sikrer 
fuld respekt for arbejdstagernes rettigheder, for så vidt angår ligebehandling, 
tilrettelæggelsen af arbejdstider og usikre arbejdsforhold;

3. tilslutter sig Kommissionens meddelelse, hvor den fastslår, at overholdelse af den 
relevante lovgivning og de kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter er en 
uomgængelig forudsætning for opfyldelsen af VSA; bemærker desuden, at en socialt 
ansvarlig adfærd nødvendigvis omfatter korrekte forbindelser med fagforeningerne, 
navnlig respekt for fagforeningsmæssige rettigheder, løbende oplysning af arbejdstagerne 
og disses repræsentative sammenslutninger samt inddragelse af disse sammenslutninger i 
virksomhedernes beslutninger;

4. konstaterer, at der i forbindelse med evalueringen af en virksomheds sociale ansvar skal 
tages højde for adfærden hos de virksomheder, der findes i dens forsyningskæde, samt hos 
dens eventuelle underleverandører;

5. henleder opmærksomheden på den strategiske rolle, der kan udfyldes af de små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), som takket være deres tilknytning til deres 
lokalområde kan fremme udbredelsen af VSA; anmoder Kommissionen om sammen med 
de nationale myndigheder og de multilaterale platforme at udvikle sektorbestemte 
samarbejdsformer mellem SMV'er, som kan føre til, at de sammen kan tackle sociale og 
miljømæssige problemstillinger;

6. understreger betydningen af at udvikle EU's politikker om VSA i overensstemmelse med 
de internationale regler for at undgå uensartede nationale fortolkninger og risikoen for 
konkurrencemæssige fordele og ulemper på nationalt og internationalt plan;

7. opfordrer virksomhederne til at tilskynde deres medarbejdere til at deltage i internationalt 
frivilligt arbejde for at fremme synergieffekter mellem den offentlige og den private 
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sektor inden for udviklingssamarbejde; anmoder Kommissionen om at bistå 
virksomhederne i sådanne initiativer gennem det kommende europæiske volontørkorps for 
humanitær bistand;

8. opfordrer Kommissionen, navnlig Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, til at 
forelægge forslag vedrørende EU-domstoles ekstraterritoriale jurisdiktion i forbindelse 
med menneskerettighedskrænkelser begået af EU-virksomheder eller deres 
datterselskaber, underleverandører og forretningspartnere;

9. anerkender betydningen af at øge VSA-praksisser og -politikker i store virksomheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at understrege betydningen af, at VSA inddrages i 
uddannelse og efteruddannelse, navnlig på handels- og forvaltningshøjskoler.
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