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SUGGESTIES

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

1. onderstreept de wederzijdse voordelen van partnerschap tussen het bedrijfsleven en de 
maatschappij met het oog op de verbetering van het onderzoek naar gedeelde strategieën 
en de uitwisseling van gemeenschappelijke kennis en verwachtingen; ondersteunt daarom 
ten volle de toezegging van de Commissie om een multilateraal platform te creëren voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat het partnerschap tussen het bedrijfsleven 
en de maatschappij met betrekking tot de belangrijkste sociale kwesties en 
milieuaangelegenheden moet verbeteren; wijst erop dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen wettelijke randvoorwaarden noodzakelijk kunnen zijn en dat vrijwillige 
maatregelen de bestaande voorschriften ter bescherming van de werknemers, de efficiënte 
controle op de naleving ervan en eventuele sancties kunnen aanvullen, maar nooit de 
plaats ervan kunnen innemen;

2. uit haar bezorgdheid over de gevolgen van de economische crisis voor de 
arbeidsorganisatie; verzoekt de Commissie, in nauwe samenwerking met de sociale 
partners, de multilaterale platformen te gebruiken als een aanvullende maatregel om het 
zoeken naar duurzame oplossingen met betrekking tot de volstrekte naleving van de 
rechten van de werknemers betreffende gelijke behandeling, arbeidstijden en 
arbeidsonzekerheid te bevorderen;

3. onderschrijft de opmerking in de mededeling van de Commissie dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen onverkort respect voor de wetgeving en de collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners veronderstelt; wijst er voorts op dat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen noodzakelijkerwijs inhoudt dat er goede 
betrekkingen met de vakbonden worden onderhouden, dat de vakbondsrechten 
geëerbiedigd worden, dat de werknemers en hun vertegenwoordigers te allen tijde 
geïnformeerd worden en dat zij hun inbreng in de besluitvorming van de onderneming 
hebben;

4. wijst erop dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming mede moet 
worden beoordeeld aan de hand van het gedrag van haar toeleveranciers en eventuele 
onderaannemers;

5. wijst op de strategische rol van de kmo's, die de verspreiding van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen kunnen vergemakkelijken dankzij de nauwe betrokkenheid bij 
de sector waarin zij operationeel zijn; vraagt de Commissie om, in overleg met de 
nationale autoriteiten en de multilaterale platformen, sectorale samenwerkingsverbanden 
tussen kmo's te ontwikkelen, die hen in staat stellen sociale en milieuproblemen op een 
collectieve manier aan te pakken;

6. benadrukt het belang van de ontwikkeling van een EU-beleid inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen dat complementair is aan de ontwikkeling van internationale 
voorschriften, om uiteenlopende interpretaties en mogelijke concurrentiële voor- of 
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nadelen op nationaal of internationaal niveau te vermijden;

7. dringt er bij de bedrijven op aan om internationaal vrijwilligerswerk onder werknemers te 
bevorderen teneinde de synergie tussen de publieke en private sector met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking te vereenvoudigen; vraagt de Commissie om de 
bedrijfsinitiatieven te steunen via het toekomstig Europees vrijwilligerskorps voor 
humanitaire hulpverlening;

8. verzoekt de Commissie en met name DG Justitie voorstellen in te dienen betreffende de 
extraterritoriale rechtsmacht voor EU-rechtbanken voor gevallen van schending van de 
mensenrechten door in de EU gevestigde bedrijven of hun dochterondernemingen, 
onderaannemers of handelspartners;

9. acht het belangrijk dat grote ondernemingen in de praktijk en in hun beleid een grotere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de dag leggen; dringt er bijgevolg bij de 
Commissie op aan er telkens weer op te wijzen hoe belangrijk het is dat MVO in de 
studieprogramma's wordt opgenomen, in het bijzonder aan business- en 
managementscholen.
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