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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka korporatīvā sociālā atbildība (KSA) sniedz ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un 
Lisabonas stratēģijā, piemēram,  attiecībā uz dabas resursu racionālāku izmantošanu, 
jauninājumu rezultātu uzlabošanu, nabadzības izskaušanu un cilvēktiesību ievērošanu;

2. atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot forumu dialogam ar ieinteresētajām pusēm 
dalībvalstu un ES līmenī, kas atvieglotu apmaiņu ar labākajām praksēm un paaugstinātu 
informētību par KSA Eiropas līmenī; tomēr uzsver, ka Komisijai nav jāuzsāk iniciatīvas, 
lai izveidotu jaunus nevajadzīgus reglamentējošus noteikumus, ieviešot normas, kas 
nepastāv dalībvalstīs;

3. uzsver, ka uzņēmumu iesaistei KSA darbībās vienmēr ir jābūt brīvprātīgai un ka ir jāņem 
vērā pašreizējais tirgus attīstības stāvoklis visās dalībvalstīs, kā arī to uzņēmējdarbības 
kultūra, sociālās partnerības principa ievērošana un politiskie aspekti;  uzsver arī, ka 
KSA darbības nevar aizvietot valsts sektora pasākumus, ja šādi pasākumi ir pienācīgi 
pamatoti, un ka šīm darbībām ir jābūt neatkarīgām no reglamentējošiem noteikumiem, 
kas attiecas uz valsts sektora dalībniekiem;

4. norāda, ka KSA ir jāpievēršas tādām jaunām jomām kā mūžizglītībai, darba 
organizēšanai, vienlīdzīgām iespējām, sociālajai integrācijai, ilgtspējīgai attīstībai un 
ētikai, lai darbotos kā papildu instruments rūpniecības nozares pārmaiņu un 
restrukturizācijas pārvaldīšanā;

5. mudina uzņēmumus pašus noteikt pamatkritērijus KSA risinājumiem; uzskata, ka KSA 
darbības, kas nav pašu uzņēmumu iniciatīva, bet ir noteiktas no ārpuses, var negatīvi 
ietekmēt uzņēmumu vēlmi ieguldīt citās valstīs un tirgoties ar šīm valstīm, it īpaši 
jaunattīstības valstīm, un tādējādi samazināt ekonomiskās attīstības iespējas un centienus 
izskaust nabadzību;

6. uzsver, cik svarīgi ir radīt uzticību, vienprātību un atbalstu attiecībā uz starptautiski 
atzītiem principiem, piemēram, ESAO vadlīnijām starpvalstu uzņēmumiem, ņemot vērā 
to, ka nepastāv vispārēja atzīta KSA darbību novērtēšanas sistēma;

7. atzinīgi vērtē dialogu, kas mudina uzņēmumus radīt saprātīgu līdzsvaru starp ētiskiem 
apsvērumiem, peļņas gūšanu un konkurētspēju; noraida pieņēmumu, ka centieni 
palielināt ienākumus nav ētiska rīcība un atzīst, ka atvērts un konkurētspējīgs tirgus 
uzlabo labklājību un ilgtspējīgumu; uzsver, ka ētiska un komerciāla atbildība nekādā 
gadījumā nedrīkst pārkāpt cilvēka pamattiesības un brīvības, kas jāņem vērā visiem 
Eiropas uzņēmumiem, kuri darbojas trešās valstīs; atgādina arī par pozitīvo ietekmi uz 
Eiropas uzņēmumu darba apstākļiem un vidi, kā arī par zinātības nodošanas un 
tehnoloģiju nozīmi saistībā ar ārvalstu ieguldījumiem un saimniecisku darbību 
uzņēmējvalstīs; uzsver arī to uzņēmumu atbildību, kuri kā darba devēji vai iesaistītās 
puses darbojas šajās valstīs, nekādā gadījumā neizmantot savā labā tur notiekošo pilsoņu 
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apspiešanu; piekrīt viedoklim, ka patērētājiem ir būtiska loma ekonomikā; 

8. uzskata, ka KSA starptautiskajai dimensijai ir jāstimulē vadlīniju izstrāde, kas veicinātu 
šādu politikas virzienu attīstīšanu visā pasaulē.
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