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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. konstaterer med interesse, at Kommissionen er begyndt at medtage henvisninger til VSA i 

EU’s handelsaftaler; mener, at virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar bør blive 

en integrerende del af kapitlerne om bæredygtig udvikling i EU’s handelsaftaler i 

betragtning af den afgørende rolle, som de store virksomheder, deres filialer og deres 

forsyningskæder spiller i den internationale handel; opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde konkrete forslag om VSA-princippernes implementering i EU's handelspolitik; 

2. forpligter sig til fortsat at intensivere sine bestræbelser, således at EU's institutioner og 

tjenestemænd, herunder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, pålægges at 

håndhæve standarder vedrørende sociale forhold, miljø og menneskerettigheder i alle EU's 

eksterne forbindelser og aktiviteter; 

3. understreger, at fremme af VSA er et mål, der støttes af Den Europæiske Union, og at 

Unionen derfor skal sikre, at de eksterne politikker, den gennemfører, bidrager til såvel 

den bæredygtige som den sociale udvikling af de berørte lande; 

4. anmoder Kommissionen om ved udarbejdelsen af konkrete forslag om anvendelse af 

VSA-principperne at tage udgangspunkt i OECD's retningslinjer for multinationale 

virksomheder, herunder OECD's klageprocedure; 

5. roser alle OECD's medlemmer for det store arbejde, de har lagt i OECD's retningslinjer 

for multinationale virksomheder, der blev offentliggjort den 25. maj 2011; bemærker, at 

44 regeringer – som repræsenterer alle verdens regioner og tegner sig for 85 % af de 

direkte udenlandske investeringer – tilskynder deres virksomheder til at følge disse 

vidtrækkende henstillinger vedrørende en ansvarlig virksomhedsadfærd overalt, hvor de 

driver forretning; 

6. er enig i, at såvel de aktuelle presserende behov som følge af miljø- og klimaændringer 

som udviklingen af globale produktionskæder kræver en bredere anvendelse af VSA-

konceptet end antaget i forbindelse med konceptets første undfangelse; mener derfor, at 

det er nødvendigt at udarbejde et opdateret VSA-koncept, som vedrører 

arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og beskæftigelsesrelaterede spørgsmål såvel 

som miljøbeskyttelse, klimaændringsrelaterede bekymringer og undgåelse af korruption 

og skatteunddragelse; 

7. henstiller, at europæiske virksomheder, der opererer i tredjelande og beskæftiger mere end 

1000 mennesker, forpligtes til at anvende OECD's retningslinjer for multinationale 

virksomheder fra 1. januar 2014; 

8. anmoder Kommissionen om at medtage en bindende VSA-klausul i alle bilaterale 

handels- og investeringsaftaler indgået af EU på grundlag af VSA-principperne som 

defineret og anerkendt på internationalt plan - med vægt på bæredygtig udvikling og god 
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regeringsførelse og med et klart fokus på menneskerettigheder, anstændigt arbejde, 

arbejdsstandarder, foreningsfrihed, kollektiv overenskomstforhandling og andre sociale 

aspekter – især OECD's retningslinjer som opdateret i 2010; foreslår, at denne klausul skal 

forene de mange forskellige eksisterende standarder og koncepter for at sikre 

sammenlignelighed og retfærdighed, og at den skal indeholde foranstaltninger til 

overvågning af disse principper på EU-plan og foranstaltninger til sikring af en bedre 

overholdelse; foreslår, at der oprettes nationale kontaktpunkter som fora til behandling af 

spørgsmål vedrørende OECD's retningslinjer, herunder kravet om at overvåge 

aktiviteterne i selskaber og deres datterselskaber og forsyningskæder, og kravet om at 

udvise rettidig omhu;  

9. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle virksomheder, der er aktive i det indre marked, 

herunder transnationale selskaber, hvis datterselskaber eller forsyningskæder er placeret i 

EU, overholder alle deres juridiske forpligtelser på både nationalt plan og EU-plan for at 

sikre loyal konkurrence og maksimere fordelene for EU-forbrugerne; opfordrer også 

Kommissionen til aktivt at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd hos EU-virksomheder, 

der er aktive uden for Unionens område, med særligt fokus på at sikre streng overholdelse 

af alle deres juridiske forpligtelser i medfør af enten nationale love eller bilaterale eller 

internationale juridiske forpligtelser, som deres forretningsaktiviteter måtte være 

underkastet, ikke mindst overholdelse af internationale standarder og regler vedrørende 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø; foreslår med henblik herpå, at 

Kommissionen indgår i et aktivt samarbejde med sine partnere i udviklingslandene og de 

nye vækstlande med henblik på at udveksle bedste praksis og knowhow om metoder og 

midler til forbedring af forretningsmiljøet og bevidstheden om ansvarlig 

virksomhedsadfærd; 

10. foreslår, at medlemsstaternes regeringer opfordrer EIB til at inddrage en VSA-klausul i 

sine aktiviteter; 

11. anmoder Kommissionen om at indføre en mere åben og mere gennemsigtig procedure for 

indgivelse og behandling af klager over manglende overholdelses af VSA-principper, 

herunder håndhævelsesmekanismer og om nødvendigt gennemførelse af undersøgelser; 

12. opfordrer Kommissionen til kraftigt at henstille til virksomheder at følge VSA-

principperne; understreger vigtigheden af at støtte og fremme udbredelsen af denne 

praksis i SMV'er og begrænse omkostninger og bureaukrati; 

13. opfordrer Kommissionen til at medtage en VSA-klausul i aftaler med ikkestatslige 

organisationer (ngo'er), navnlig når de vedrører udviklingsaktiviteter;  

14. opfordrer Kommissionen til at gøre mere effektiv brug af incitamentbaserede 

foranstaltninger og til at være mere påpasselig med overvågning og sikring af, at 

transnationale selskaber, hvis datterselskaber eller forsyningskæder er placeret i lande, der 

deltager i GSP og GSP+ - uanset om de har vedtægtsmæssigt hjemsted i EU eller ej - samt 

de berørte lande a) overholder deres nationale og internationale juridiske forpligtelser på 

områderne menneskerettigheder, sociale rettigheder, arbejdstagerrettigheder og 

miljøregler, b) udviser et ægte engagement i de rettigheder samt den beskyttelse og 

velfærd, der tilkommer deres arbejdsstyrke og borgerne generelt, c) værner om 

foreningsfrihed og retten til kollektiv overenskomstforhandling og d) hurtigt og effektivt 
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sætter ind mod eventuelle krænkelser; 

15. opfordrer Kommissionen til at fremme VSA i multilaterale forummer ved at støtte et øget 

samarbejde mellem WTO og andre multilaterale forummer, der beskæftiger sig med VSA, 

f.eks. ILO og OECD; 

16. erindrer om, at der til bilæggelse af handelstvister og/eller anmodning om erstatning for 

negative eksternaliteter forbundet med uansvarlig eller ulovlig forretningsvirksomhed 

allerede findes såvel tvistbilæggelsesprocedurer ved domstolene som alternativer til disse 

procedurer; opfordrer med hensyn hertil Kommissionen til yderligere at søge at forbedre 

kendskabet til begge typer procedurer blandt virksomhederne og i offentligheden generelt; 

minder om, at Det Internationale Handelskammer (ICC) stiller 

tvistbilæggelsesmekanismer til rådighed for enkeltpersoner, virksomheder, stater, statslige 

organer og internationale organisationer, som søger alternativer til tvistbilæggelse ved 

domstolene, og at disse mekanismer kan bidrage til at forbedre effektiv adgang til 

retfærdighed for ofre i tilfælde af brud på ansvarlig virksomhedsadfærd, der forårsager 

økonomiske, sociale og miljømæssige skader i EU og/eller uden for EU; 

17. opfordrer til overvågning på EU-plan af restriktive foranstaltninger (sanktioner, boykotter, 

embargoer) og af licensordninger for produkter med dobbelt anvendelse; 

18. opfordrer til indførelse af mekanismer til sikring af, at VSA-principperne respekteres, ikke 

blot af den hovedvirksomhed eller hovedkontrahent, der nyder godt af en handelsaftale, 

men også af eventuelle underleverandører eller forsyningskæder, som denne virksomhed 

eller kontrahent måtte benytte, det være sig til levering af varer, arbejdstagere eller 

tjenesteydelser, for på denne måde at sikre lige vilkår baseret på en rimelig løn og 

anstændige arbejdsvilkår og garantere fagforeningsrettighederne og -frihederne; 

19. opfordrer Kommissionen til at forbedre sin model for bæredygtighedsvurderinger for at 

sikre, at disse giver et korrekt billede af handelsforhandlingers økonomiske, sociale samt 

menneskerettigheds- og miljømæssige konsekvenser, herunder konsekvenserne for 

målsætningerne om afbødning af klimaændringerne; opfordrer Kommissionen til at følge 

op på handelsaftalerne med EU’s partnerlande ved før og efter undertegnelsen af en 

handelsaftale at foretage bæredygtighedsvurderinger under særlig hensyntagen til sårbare 

sektorer; 

20. understreger, at Parlamentet efter Lissabontraktatens ikrafttræden fuldt ud skal underrettes 

om, hvordan resultaterne af bæredygtighedsvurderinger af aftaler inddrages i 

forhandlingerne forud for indgåelsen af disse aftaler, og om, hvilke kapitler i aftalerne der 

er blevet ændret for at undgå de negative konsekvenser, der måtte være påvist i 

bæredygtighedsvurderingen; 

21. henstiller, at der indføres et transnationalt system for retligt samarbejde mellem EU og 

tredjelande, der har undertegnet bilaterale handelsaftaler, for at sikre effektiv adgang til 

domstolsprøvelse for ofre i tilfælde, hvor multinationale virksomheder eller deres 

umiddelbare datterselskaber overtræder social- eller miljølovgivningen eller ikke 

overholder VSA-forpligtelser, og for at støtte indførelsen af internationale retslige 

procedurer for om nødvendigt at sikre, at virksomheder lovovertrædelser straffes; 
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22. opfordrer til udarbejdelse af mere effektive gennemsigtigheds- og ansvarlighedsstandarder 

for EU's teknologivirksomheder, der er involveret i eksport af teknologier, der kan 

anvendes til at krænke menneskerettighederne eller er i modstrid med EU's 

sikkerhedsinteresser; 

23. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at EU's handelsattachéer, såfremt de er 

stationeret på EU-ambassader, modtager regelmæssig uddannelse i VSA-spørgsmål, 

navnlig i gennemførelsen af FN's "Protect, Respect and Remedy"-principper; opfordrer 

endvidere EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at EU-ambassader fungerer som 

kontaktpunkter for indgivelse af klager over EU-virksomheder og disses filialer, eftersom 

de i OECD-regi etablerede nationale kontaktpunkter kun findes i lande, der er medlemmer 

af OECD, og derfor i praksis ikke er tilgængelige for berørte arbejdstagere i lande uden 

for OECD; 

24. henstiller, at der foretages vurderinger af indvirkningerne på menneskerettighederne så 

tidligt som i forsknings- og udviklingsfaserne for nye teknologier; henstiller, at sådanne 

vurderinger omfatter scenarieundersøgelser og overvejelser vedrørende fastlæggelse af 

standarder, der sikrer, at produkterne udformes, så de respekterer menneskerettighederne 

("Human Rights by Design"); 

25. understreger, at oplysningskampagner på virksomhedsplan om betydningen af VSA og 

følgerne af manglende overholdelse heraf, som er en opgave for Kommissionen, bør 

ledsages af fyldestgørende oplysningskampagner og kapacitetsopbygning fra 

værtslandenes regeringers side for på effektiv vis at sikre gennemførelsen af VSA-

rettigheder og adgangen til retfærdighed; 

26. opfordrer til indførelse af "kend din slutbruger-princippet" for at sikre øget tilsyn med og 

forebyggelse af menneskerettighedskrænkelser op- og nedstrøms i forsyningskæder og 

produktions- og markedsstrømme; 

27. understreger, at fremtidige bilaterale investeringsaftaler indgået af EU, bør sikre en 

retfærdig balance mellem behovet for at beskytte investorerne og behovet for at tillade 

statslig indgriben, især hvad angår sociale, sundheds- og miljømæssige standarder; 

28. bemærker, at den nuværende reform af direktivet om gennemsigtighedskrav 

(2004/109/EF) og af regnskabsdirektivet (2003/51/EF) er et skridt fremad i behandlingen 

af spørgsmålet om VSA, da den skaber balance mellem, på den ene side, det legitime 

forsøg ønske om gennemsigtighed og ansvarlighed og, på den anden, virksomhedernes 

rapporteringsbyrde; opfordrer Kommissionen til at sikre, at virksomheder, der er omfattet 

af disse direktiver, forpligtes til at rapportere regelmæssigt om deres VSA-aktiviteter i 

overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, idet der 

fastlægges særlige ordninger for SMV'er så rapporteringen bliver økonomisk og 

administrativt overkommelig; 

29. understreger, at VSA-dimensionen bør indarbejdes i multilaterale handelsaftaler, og 

opfordrer derfor Kommissionen til at støtte forslag herom i såvel internationale forummer, 

navnlig OECD og ILO, som i WTO i post-Doha-sammenhæng; 

30. opfordrer til, at fremtidige VSA-foranstaltninger kommer til at omfatte hele 
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værdiskabelseskæden lige fra udvindingen af råstoffer og til handel og genanvendelse; 

31. henstiller, at VSA-politikker indarbejdes på alle niveauer i handelsaftaler med EU, og at 

de omfatter bestemmelser, der sikrer, at beskyttelsen også omfatter vandrende 

arbejdstagere, vikaransatte og udstationerede arbejdstagere; 

32. finder, at Kommissionen og medlemsstaterne bør opfordre EU-virksomheder til at tage 

initiativer til fremme af VSA og til at udveksle god praksis med deres ikkeeuropæiske 

partnere; 

33. henstiller, at VSA-politikker og grundlæggende beskæftigelses- og 

fagforeningsrettigheder såsom retten til privatlivets fred og foreningsfrihed respekteres af 

EU-virksomheder i forbindelse med alle deres aktiviteter, uanset om de er baseret i EU 

eller et tredjeland; 

34. opfordrer til fuldstændig og aktiv høring og inddragelse af repræsentative organisationer, 

herunder fagforeninger, i udviklingen, forvaltningen og overvågningen af 

virksomhedernes VSA-processer og -strukturer; opfordrer sådanne repræsentative 

organisationer til at samarbejde med arbejdsgiverne gennem en konkret 

partnerskabstilgang; 

35. efterlyser en øget og mere inklusiv og gennemsigtig overvågning af VSA-principper i 

EU’s handelspolitik med klare referencepunkter til brug for måling af forbedringer for at 

fremme tilliden til systemet; 

36. konstaterer, at VSA er en mekanisme, som arbejdsgiverne kan bruge til støtte for 

arbejdstagere og lokalsamfund i udviklingslandene, at respekt for VSA- og 

arbejdsstandarder kan sætte sådanne lande i stand til at drage fordel af øget international 

handel, og at VSA kan sikre en retfærdigere deling af udbytter, således at der skabes 

bæredygtig økonomisk og social velfærd og flere mennesker løftes ud af fattigdom, særlig 

i økonomiske krisetider; beklager, at aftaleprotokoller om social indgriben i øjeblikket kun 

er frivillige, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre dem bindende. 
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