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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu s-suġġerimenti li ġejjin:

1. Jenfasizza l-irwol tar-responsabilità soċjali ta' l-intrapriżi (CSR) fil-kontribuzzjoni għal 
żvilupp sostenibbli u l-Istrateġija ta' Liżbona fir-rigward ta' kwistjonijiet bħall-użu aktar 
razzjonali ta' riżorsi naturali, riżultati aħjar mill-innovazzjoni, tnaqqis tal-faqar u rispett 
akbar għad-drittijiet tal-bniedem;

2. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex toħloq forum għal djalogu mal-partijiet li 
għandhom sehem bejn u tul l-Istati Membri li tiffaċilita l-iskambju ta' l-aqwa prattika u 
żżid l-għarfien tas-CSR fil-livell Ewropew; iżda jenfasizza li l-Kummissjoni 
m'għandhiex tieħu inizjattivi biex tistabbilixxi qafas regolatorju żejjed ieħor li jintroduċi 
regoli li ma jeżistux fl-Istati Membri;

3. Jenfasizza li l-involviment ta' kumpaniji f'attivitajiet CSR għandu jkun volontarju dejjem 
u għandu jqis l-istat attwali ta' żvilupp tas-suq fl-Istati Membri kollha, kif ukoll tal-
kultura ta' negozju tagħhom, f'konformità mal-prinċipju ta' sħubija soċjali u ta' aspetti 
politiċi; jenfasizza wkoll li attivitajiet CSR ma jistgħux ikunu sostitut għal attivitajiet tas-
settur pubbliku fejn miżuri bħal dawn jintalbu b'mod xieraq u jridu jkunu indipendenti 
minn oqfsa regolatorji li japplikaw għal parteċipanti fis-settur pubbliku;

4. Jinnota li s-CSR għandha tindirizza oqsma ġodda bħat-taħriġ għal tul il-ħajja, l-
organizzazzjoni ta' xogħol, opportunitajiet ugwali, inklużjoni soċjali, żvilupp sostenibbli 
u etika, sabiex tieħu azzjoni bħala strument addizzjonali għall-immaniġġjar tal-bidla 
industrijali u ta' l-istrutturar;

5. Jinkoraġġixxi l-kumpaniji biex jiddeċiedu b'mod individwali dwar benchmarks għas-
soluzzjonijiet tas-CSR; jemmen li l-attivitajiet tas-CSR li ma joriġinawx minn ħdan 
kumpaniji iżda huma imposti b'mod estern jista' jkollhom effetti negattivi fuq il-volontà 
ta' kumpaniji li jinvestu u jwettqu kummerċ ma' pajjiżi oħra, b'mod partikulari ma' pajjiżi 
li għadhom qed jiżviluppaw, u b'hekk jistgħu jnaqqsu l-possibilitajiet ta' żvilupp 
ekonomiku u sforzi biex jitnaqqas il-faqar;

6. Jimmarka l-importanza tat-tisħiħ tal-fiduċja u tal-kunsens u appoġġ għal prinċipji 
internazzjonali aċċettati bħal-Linjigwida ta' l-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali, bil-
ħsieb tal-fatt li m'hemmx sistema ta' kejl maqbula b'mod universali għal attivitajiet tas-
CSR;

7. Jilqa' djalogu li jinkuraġġixxi kumpaniji biex joħolqu bilanċ raġonevoli bejn 
kunsiderazzjonijiet etiċi, ħidma ta' profitt u kompetittività; jirrifjuta l-punt li sforzi biex 
jiżdiedu l-profitti m'humiex konsistenti ma' l-imġiba etika u jirrikonoxxi l-benefiċċji 
għall-istat soċjali u għas-sostenibilità li joriġinaw minn swieq miftuħa u kompetittivi; 
jenfasizza r-responsabilità etika u kummerċjali li qatt ma tikser id-drittijiet jew libertajiet 
tal-bniedem bażiċi, li għandha tinżamm mill-kumpaniji Ewropej kollha fl-attivitajiet 
tagħhom f'pajjiżi terzi; ifakkar ukoll fl-effetti pożittivi li kumpaniji Ewropej jista' 
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jkollhom fuq il-kundizzjonijiet lokali ta' xogħol u fuq l-ambjent u fl-importanza tat-
trasferiment ta' tagħrif u teknoloġija li jsegwu l-investimenti barranin u operazzjonijiet ta' 
negozju f'pajjiżi li jospitaw; jenfasizza wkoll ir-responsabilità ta' kumpaniji involuti 
bħala entitajiet li jħaddmu jew partijiet ikkonċernati f'pajjiżi terzi biex qatt ma jieħdu 
vantaġġ ta' l-oppressjoni attwali ta' ċittadini; jaqsam il-ħsieb li konsumaturi għandhom l-
irwol importanti fl-ekonomija;

8. Jemmen li d-dimensjoni internazzjonali tas-CSR għandha tkun ta' stimolu għal linjigwida 
biex jitfasslu b'mod li jippromowtjaw l-iżvilupp ta' politiki ta' dan it-tip mad-dinja.
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