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Fra Folketingets netsted:
Spørgsmål og svar om IFU, IØ og IFV's hensyntagen
til OECDs retningslinjer for multinationale
virksomheder
2001-02, 2. samling - Svar på § 20-spørgsmål: Om, hvordan
Danmarks støtte til OECD's retningslinjer for multinationale
virksomheder reflekteres i konkrete aftaler.
Spm. nr. S 2053
Til udenrigsministeren (7/5 02) af:
Jeppe Kofod (S):
»Henset til Danmarks støtte til OECD's retninglinjer for multinationale
virksomheder, hvordan er denne støtte reflekteret i de aftaler, som
Eksportkreditfonden, Investeringsfonden for Vækstmarkeder,
Industrialiseringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for
Østlandene indgår med danske virksomheder, der finansierer
projekter i udlandet?«
Svar (23/5 02)
Udenrigsministeren (Per Stig Møller):
Eksport Kredit Fonden (EKF) har oplyst følgende:
EKF giver ikke direkte støtte til danske investeringer og eksport. EKF
fungerer som et statsligt ejet forsikringsselskab, der baserer sin
virksomhed på præmieindbetalinger fra eksporterende virksomheder.
Virksomhederne kan hos EKF forsikre investeringer og eksport mod
betalingsrisici. EKF er således ikke involveret i driften af
virksomhedernes internationale aktiviteter. EKF's aktiviteter er bl.a.
styret af OECD's regler vedr. eksportkreditter. Endvidere tager EKF
hensyn til OECD's regler for multinationale selskaber gennem en
række bestemmelser og procedurer for udstedelse af EKF's garantier.
I forbindelse med at EKF udsteder forsikringer på investeringer,
kræver EKF, at investorerne overholder national lovgivning og OECD's
og EKF's miljøstandarder for eksportkreditter (jvf. besvarelsen af
spørgsmål S 2054), samt ikke er involveret i bestikkelse.
Investeringsfonden for Vækstmarkeder (IFV), Industrialiseringsfonden
for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene
(IØ), der har fælles administration, har oplyst følgende:
De tre fondes investeringsaftaler med de danske medinvestorer
og/eller projektselskaber indeholder specifikke bestemmelser - f.eks.
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vedrørende internt og eksternt miljø, respekt for menneskerettigheder
herunder ansættelsesvilkår, bestikkelse m.v. - svarende til
anbefalingerne i OECD's retningslinjer. Derudover giver aftalerne
mulighed for, at fondene - i konkrete sager - kan reagere på
overtrædelser af alle OECD's øvrige bestemmelser, der ikke specifikt
er nævnt i investeringsaftalerne. Fondenes investeringsaftaler
indeholder en "Code of Conduct" med specifik reference til et antal
internationale konventioner og aftaler, bl.a. FN's konvention om
menneskerettigheder og de centrale ILO konventioner. Fondenes
"Code of Conduct" opdateres løbende, bl.a. i takt med at Danmark
tilslutter sig nye konventioner. Det understreges, at fondene deltager
i projektinvesteringer som en aktiv partner, dvs. ikke som en passiv
långiver eller garant og derfor er fondene ansvarlig overfor bl.a.
investeringslandets myndigheder, medarbejdere, naboer, kunder,
leverandører, partnere i værtslandet, banker etc. med henblik på at
sikre så vidt overhovedet muligt, at projekterne gennemføres på en
både lovlig og forsvarlig måde.
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