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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) svarbą tvarios plėtros ir Lisabonos 
strategijos vystymui, susijusią su racionalesniu gamtos išteklių naudojimu, geresniais 
naujovių diegimo rezultatais, skurdo mažinimu ir didesne pagarba žmogaus teisėms;

2. remia Komisijos iniciatyvą surengti ES ir valstybių narių lygmens suinteresuotų šalių 
forumą, kuris palengvintų pasidalijimą pažangiąja patirtimi ir gerintų informuotumą apie 
ĮSA Europoje; vis dėlto pabrėžia, kad Komisija neturėtų imtis iniciatyvos kurti papildomą 
nereikalingą reglamentavimo sistemą, pagal kurią būtų pradėtos taikyti taisyklės, kurių 
nėra atitinkamose valstybėse narėse;

3. pabrėžia, kad įmonių dalyvavimas ĮSA veikloje turėtų būti tik savanoriškas, be to, turėtų 
būti atsižvelgiama į dabartinį visų valstybių narių rinkos išsivystymo lygį ir jų verslo 
kultūrą, suderinamumą su socialinės partnerystės principu ir politiniais aspektais; taip pat 
pabrėžia, kad ĮSA veikla negali pakeisti visuomeninio sektoriaus veiklos, kurią vykdant 
priimta naudoti tokias priemones, ir ji privalo būti nepriklausoma nuo reglamentavimo 
sistemos, taikomos visuomeninio sektoriaus subjektams;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ĮSA turėtų apimti naujas, pvz., tęstinio mokymosi, darbo 
organizacijos, lygių galimybių, socialinės įtraukties, tvarios plėtros ir etikos sritis, kad tai 
taptų papildoma priemone, skirta pramonės pokyčiams ir restruktūrizacijai valdyti;

5. ragina įmones savarankiškai ieškoti kriterijų, padėsiančių spręsti su ĮSA susijusius 
klausimus; mano, kad ne iš įmonių kylanti, bet iš išorės primesta ĮSA veikla gali 
neigiamai veikti įmonių ketinimą investuoti ir prekiauti su kitomis šalimis, ypač su 
besivystančiomis šalimis, ir kartu silpninti ekonominio vystymosi galimybes ir pastangas 
naikinti skurdą;

6. pabrėžia, kad svarbu stiprinti pasitikėjimą ir sutarimą ir remti tarptautiniu mastu 
pripažintus principus, pvz., EBPO TVĮ skirtas gaires, atsižvelgiant į tai, kad nėra 
visuotinai pripažintos ĮSA veiklos vertinimo sistemos;

7. džiaugiasi dialogu, kuris skatina įmones rasti optimalią pusiausvyrą tarp etinių aspektų, 
pelno gavimo ir konkurencingumo; nepritaria nuomonei, kad pastangos didinti pelną yra 
nesuderinamos su etišku elgesiu, ir pripažįsta atvirų ir konkurencingų rinkų naudą, 
siekiant didinti gerovę ir tvarumą; pabrėžia etinę ir komercinę atsakomybę, kurią turėtų 
prisiimti visos trečiosiose šalyse savo veiklą vykdančios Europos įmonės, už tai, kad jos 
niekada nepažeis pagrindinių žmogaus teisių ar laisvių; be to, primena teigiamą poveikį, 
kurį Europos įmonės gali daryti vietos darbo sąlygoms ir aplinkai, ir mokslo žinių ir 
technologijų perdavimo, susijusio su užsienio investicijomis bei verslo operacijomis 
priimančiose šalyse, svarbą; taip pat pabrėžia trečiosiose šalyse darbdavio ar 
suinteresuotos šalies vaidmenį atliekančių įmonių atsakomybę už tai, kad jos niekada 
nesinaudos esama piliečių priespauda; laikosi nuomonės, kad vartotojai turi atlikti svarbų 
vaidmenį ekonomikoje;
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8. mano, kad ĮSA plėtra tarptautiniu mastu turėtų paskatinti parengti gaires, kurios leistų 
prisidėti prie panašių politikos krypčių formavimo visame pasaulyje;
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