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1. Darbo dokumento tikslas

Šio darbo dokumento tikslas yra peržiūrėti dabartinio Komisijos komunikato 
KOM(2006)0136 pagrindinius faktus ir turinį ir pateikti keletą klausimų, kurie paskatintų 
debatus tarp kalbėtojų ir Parlamento narių artėjančiame Parlamento Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto svarstyme. Jūs laisva valia galite sutelkti dėmesį tik į kai kurias 
analizuojamas problemas, tačiau tikimasi, kad šis darbo dokumentas inicijuos konstruktyvius 
debatus, kurie padės parengti Parlamento galutinį atsakymą.

2. Komisijos komunikato pagrindiniai faktai ir turinys

Šis komunikatas yra naujausia Europos Komisijos iniciatyva iš visų, pradėtų ĮSA klausimu.

2001 m. liepos mėn. Komisija pateikė Žaliąją knygą „Europos įmonių socialinės atsakomybės 
modelio skatinimas“, KOM(2001)0366. Šios konsultacijos tikslas buvo pradėti diskusiją dėl 
ĮSA sąvokos ir sukurti partnerystę, kuri būtų padėjusi plėtoti Europos modelį, skirtą skatinti 
ĮSA. 

Konsultavimosi metu Komisija parengė naują komunikatą „Įmonių socialinė atsakomybė: 
verslo indėlis į tvariąją plėtrą“, KOM(2002)0347. Komunikate buvo išvardintos priemonės, 
kurių reikia imtis, siekiant suteikti informacijos apie ĮSA poveikį, sukurti ĮSA patirties ir 
geriausios praktikos mainų tarp verslo veikėjų ir valstybių narių modelį, sukurti ĮSA valdymo 
gebėjimus ir skatinti ĮSA tarp MVĮ. Komunikate taip pat buvo nurodytos tos sritys, kuriose 
būtų pageidautinas didesnis suartėjimas ir skaidrumas – elgesio kodeksai, valdymo standartai, 
etiketės ir socialiai atsakingos investicijos. Be to, komunikate buvo patvirtintas ankstesnės 
Parlamento rezoliucijos (Howitt pranešimas, PE 305.783) pasiūlymas surengti ES įvairių 
suinteresuotųjų šalių forumą dėl ĮSA. 

Įvairių suinteresuotųjų šalių forumas sutraukė verslo atstovus, profesines sąjungas ir pilietinę 
visuomenę, o Komisija stengėsi palengvinti geros praktikos mainus, bendro požiūrio 
priėmimą ir sričių, kuriose reikalingi papildomi ES veiksmai, nustatymą ir tyrimą. 2004 m. 
birželio 29 d. savo galutinėje ataskaitoje forumas pateikė rekomendacijas, susijusias su 
supratimo didinimu, pajėgumų kūrimu bei tinkamos ĮSA aplinkos kūrimu. Komisija siūlo vėl 
atgaivinti reguliarius forumus, siekiant apžvelgti pasiektą pažangą ĮSA srityje. 

Šiame komunikate (KOM(2006)0136) apžvelgiama iki dabar pasiekta pažanga. Komunikate 
primenama, kad per pastaruosius kelerius metus atsirado daugiau žinių apie ĮSA, apie ją buvo 
vis daugiau kalbama, vis daugiau jos buvo imamasi, o įmonės ir kitos suinteresuotosios šalys 
vykdė iniciatyvas ĮSA plėtoti Europoje ir visame pasaulyje. Socialinis dialogas, ypač sektorių 
lygiu, ir Europos darbo taryba taip pat atliko konstruktyvų vaidmenį kaupiant ĮSA patirtį. 

Komunikate taip pat pabrėžiama, kad reikia, kad Europos įmonės plačiau prisiimtų ĮSA ir ją 
strategiškai integruotų. Reikia toliau stiprinti darbuotojų, jų atstovų ir profsąjungų vaidmenį. 
Didesnį vaidmenį turėtų vaidinti išorinės suinteresuotosios šalys, pvz., NVO ir vartotojai. 
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Komisijos tikslas yra paversti Europą Įmonių socialinės atsakomybės pavyzdžiu. Norėdama 
tai pasiekti, Komisija siūlo šias priemones. Pirmiausia Komisija ĮSA suteikia didesnį politinį 
aiškumą, sujungdama ĮSA su atnaujintąja Lisabonos strategija dėl Augimo ir užimtumo 
partnerystės. Komisija ragina Europos įmones „judėti sparčiau“ ir didinti savo įsipareigojimą 
ĮSA. Susiedama ĮSA su atnaujintąja Lisabonos strategija, Komisija yra pasiryžusi kurti 
palankesnę aplinką visiems ĮSA dalyviams ir kartu su visomis suinteresuotosiomis pusėmis 
nagrinėti ĮSA potencialą, siekdama užtikrinti Europos visuomenės vystymąsi. 

Šiame komunikate Komisija taip pat praneša remianti naują Europos aljansą už ĮSA. Aljansas 
suteikia politinę globą naujoms arba esamoms didelių, mažų ir vidutinių įmonių ir 
suinteresuotųjų šalių ĮSA iniciatyvoms. Aljansas sutelkia dėmesį į šias tris veiklos sritis: 
skleisti informaciją, kurti atviras bendradarbiavimo koalicijas, užtikrinti palankią ĮSA aplinką.

Taip pat diskutuojama, kaip ĮSA gali padėti siekiant įvairių viešosios politikos tikslų, pvz., 
labiau integruotos darbo rinkos ir didesnio socialinės integracijos laipsnio, investicijų į 
įgūdžių formavimą, visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir įsidarbinimo galimybių, 
visuomenės sveikatos gerinimo.

3. Ar tai tikra Europos požiūrio į ĮSA raida?

Nepaisant dviejų naujovių, t.y. aiškaus ĮSA susiejimo su Augimo ir užimtumo strategija, 
stengiantis ĮSA suteikti didesnę politinę vertę ir paramos Europos aljansui dėl ĮSA suteikimo, 
dauguma komunikato elementų nėra nauji.

Kai kurie Komisijos Žaliojoje ir Baltojoje knygose ir Įvairių suinteresuotųjų šalių forume 
paskelbti įsipareigojimai yra kartojami:

• informacijos skleidimas ir keitimosi geriausia praktika skatinimas,
• tolimesnių ĮSA tyrimų rėmimas,
• ĮSA rėmimas tarp MVĮ,
• ĮSA integravimas į socialinę, užimtumo, aplinkos, pramonės ir vartotojų politiką,
• ĮSA atspindėjimas prekybos ir vystimosi politikoje,
• ĮSA įtraukimas į mokymą ir vystymą,
• EBPO gairių informacijos skleidimo ir įgyvendinimo skatinimas.

Tačiau trūksta konkrečių Komisijos siūlomų su šiais principais susijusių veiksmų, be to, nėra 
aišku, kiek pažengta įgyvendinant šiuos įsipareigojimus.

Be to, ankstesnėse savo rezoliucijose dėl ĮSA Parlamentas ragino Komisiją imtis tam tikrų 
priemonių, pvz.:

• parengti pasiūlymą dėl socialinio ir aplinkos pranešimo, kuris būtų teikiamas kartu su 
finansiniu pranešimu,

• parengti pasiūlymą dėl ženklinimo socialinėmis etiketėmis,
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• kitos Europos darbo tarybos direktyvos peržiūros metu įtraukti į direktyvą dalį, kuri 
įpareigotų įmones teikti informaciją apie savo operacijų socialinį/aplinkos poveikį,

• propaguoti ĮSA visose politikos kryptyse, 
• įdiegti įmonių lobistų viešą registracijos sistemą,
• skatinti ĮSA visose visuotinės svarbos paslaugose,
• į Užimtumo gaires įtraukti ĮSA sąvoką ir principus,
• susieti tinkamą įmonių socialinę, aplinkos ir žmoniškųjų išteklių sričių veiklą su 

subsidijomis ir viešųjų pirkimų politikos kryptimis,
• sudaryti juodąjį ES įmonių, kurios yra atsakingos už kyšininkavimą, sąrašą, siekiant, 

kad tokios įmonės negalėtų teikti pasiūlymų dėl viešųjų sutarčių.

Nei vienas iš šių pasiūlymų nebuvo įtrauktas į Komisijos komunikatą.

Komisija pranešė, kad ji nesiruošia taikyti reguliacinio požiūrio dėl ĮSA skatinimo, nes 
Komisija netiki, kad, tarkim, Europos lygio standartai arba nauji ataskaitų teikimo 
reikalavimai padėtų siekti tikslo skatinti verslą imtis ĮSA.

Tačiau reikia paklausti svarbiausio klausimo, t.y. iki kokio lygio Europos Komisija įvykdė 
savo ankstesnius įsipareigojimus dėl ĮSA, kiek tie įsipareigojimai išlieka aktualūs 
šiandien ir kokių konkrečių veiksmų turi Parlamentas prašyti Komisijos imtis?

Antra, kadangi Komisija dabar nepateikia jokių pasiūlymų dėl ĮSA įgyvendinimo 
metodų ar net dėl savanoriškų iniciatyvų priežiūros sistemų, kaip derinamas toks 
požiūris su sudėtingu ĮSA iniciatyvų didėjimu arba įmonių, siekiančių įgyvendinti 
aukštus socialinius ir aplinkos standartus, atskyrimu nuo tų įmonių, kurios naudoja ĮSA 
viešųjų ryšių tikslais, bet iš tikrųjų imasi mažai tikrų įsipareigojimų dėl ĮSA?

Trečia, jei bus patvirtintas Komisijos ĮSA apibrėžimas, nurodantis, kad tai yra įmonių 
„neapsiribojimas būtiniausias teisiniais reikalavimais ir įsipareigojimais“, kaip siejasi 
debatai su plačiai paplitusiais įrodymais dėl tiek ES viduje, tiek ES įmonių vietinių 
darbo įstatymų nesilaikymo ir su ES įmonių veiksmais trečiosiose šalyse, kur 
vyriausybės nesugeba į savo įstatymus įtraukti tarptautiniu lygiu priimtų standartų, 
įskaitant svarbias TDO konvencijas, pvz., dėl profsąjungų teisių?

Ketvirta, jei Parlamentas vėl priims mišrų savanorišką/ reguliacinį požiūrį, ar Parlamentas 
turėtų išlaikyti savo prioritetą dėl privalomų pranešimų dėl įmonių socialinio, aplinkos 
ir žmogaus teisių poveikio ir (arba) apsvarstyti kitas įmonių atskaitomybės problemas, 
pvz., įmonių direktorių socialinę ir aplinkos atsakomybę arba užsienio tiesioginę 
atsakomybę (kai įmonė gali būti paduota į teismą savo šalyje tais atvejais, kai 
priimančioje šalyje neveikia teismų sistema)?

4. Ryšys tarp ĮSA ir konkurencijos

Šis naujas Komisijos siūlomas požiūris nepateikia kokių nors naujų galimybių, o tyrimų 
rezultatai rodo, kad tarp atsakingo verslo elgesio ir didesnės ekonominės sėkmės yra bendras 
ekonominis ryšys. Tačiau neišvengiamai kyla klausimas, kaip mes reaguosime į aplinkos 
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arba socialine prasme neatsakingą tų verslininkų, kurie suvokia, kad nebus tikros 
(galbūt trumpuoju laikotarpiu) verslo bylos, elgesį? Be to, koks ryšys yra tarp kai kurių 
praktikų, kuriomis siekiama sumažinti išlaidas, pvz., nepaliaujamų „mažesnių kainų, 
trumpesnio pirmavimo laiko“ pirkimo ir (arba) paslaugų užsakymo praktikų arba kai 
kuriais atvejais antikonkurencinio elgesio ir ĮSA politikos krypčių?

5. Europos iniciatyvos tarptautinių veiksmų dėl įmonių socialinės atsakomybės 
kontekste

Komunikate iš esmės nieko nekalbama apie ES veiksmus besivystančių tarptautinių iniciatyvų 
dėl ĮSA kontekste. Vis dėlto per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinio Komisijos komunikato, JT 
pasaulio susitarimu buvo nustatytos griežtesnės reikalavimų taisyklės, pasaulio pranešimų 
iniciatyva buvo perkelta į Europą ir toliau čia plėtojama, buvo įgyvendinamos atnaujintos 
EBPO gairės dėl tarptautinių įmonių, JT žmogaus teisių taryba paskyrė pranešėją dėl žmogaus 
teisių ir verslo, o Pasaulio viršūnių susitikimo dėl tvariosios plėtros metu buvo įsipareigota 
teikti tarpvyriausybines iniciatyvas dėl įmonių atskaitomybės.

Kiek Europa, priimdama naująjį požiūrį, rizikuoja netekti lyderės vaidmens 
tarptautiniuose debatuose dėl ĮSA ir kokių naujų iniciatyvų galėtų imtis Europos 
Sąjunga, siekdama paspartinti pasaulinius veiksmus dėl atsakingos verslo veiklos ir 
siekdama geriau įgyvendinti tarptautinį požiūrį, atsižvelgiant į ES įmones?

6. Nuo proceso iki rezultato

Naujausias Tarptautinio laukinių gyvūnų apsaugos fondo (WWF) tyrimas dėl investicinių 
portfelių CO2 analizės rodo, kad daug įmonių, įtrauktų į darniuosius indeksus ir SAI (socialiai 
atsakingos investicijos) fondus, turi blogesnį CO2 profilį nei tos įmonės, kurios nėra laikomos 
vertomis įtraukti į etiškai tikrinamus fondus. Į šiuos indeksus ir SAI fondus įmonės 
įtraukiamos pagal savo ĮSA procesus, kuriais net nebandoma suprasti ir pranešti apie tų 
procesų tikrąjį poveikį aplinkai.

Be to, Komisijos komunikate per mažai dėmesio skiriama sąsajai tarp ĮSA ir darniosios verslo 
praktikos, pvz., įvairių minčių – ekologinių apribojimų kaip verslo strategijų pagrindinių 
aspektų arba metodų, skirtų nutraukti vertės kūrimą naudojant neatsinaujinančius išteklius –
nagrinėjimui.

Dėl to kyla klausimas, kaip Europos Sąjunga galėtų perkelti debatus dėl ĮSA nuo proceso 
prie rezultato, pvz., atsižvelgiant į aiškų pasaulinį aplinkosaugos prastėjimą, 
bioįvairovės nykimą, per didelį gamtinių išteklių naudojimą? 

7. Indėlis į verslo aljanso ir įvairių suinteresuotųjų šalių forumo dėl ĮSA sėkmę

Nors šios iniciatyvos yra prieštaringos dėl kai kurių suinteresuotųjų šalių, ar gali 
Parlamentas dirbti su Komisija siekdamas paskatinti ir paremti šių iniciatyvų sėkmę?
Pavyzdžiui, ĮSA Europa, kuri vaidina pagrindinį vaidmenį aljanse, parengė Europos ĮSA 
kartografiją, kurioje aiškiai nurodoma, kad įvairovės ir sveikatos ir saugumo srityse yra daug 
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mažiau naujovių, palyginti su kitais su ĮSA susijusiais klausimais. Parlamentas savo 
rezoliucijoje šioms sritims galėtų suteikti prioritetą.

Kalbant apie įvairių suinteresuotųjų šalių forumą, daugelis dalyvių sutiko, kad taisyklė „jei 
negarsus, tai negėda“ padėjo pasiekti veiksmingą dialogą, bet buvo per daug skundų dėl to, 
kad bendros nuomonės reikalavimas iš tiesų reiškė, kad galima susitarti tik dėl paties 
žemiausio bendro vardiklio, ir dėl to, kad nepatenkinamai buvo tvarkomas nesutarimas. Kaip 
galima išspręsti šią problemą, kad įvairios suinteresuotosios šalys galėtų veiksmingai 
dirbti Europos lygiu? Be to, kaip galima visiškai į šį procesą įtraukti mažas ir vidutines 
įmones, kartu nesilpninat ĮSA taikymo didesnėse įmonėse?

8. Išvada

Kai kurie kritikai gali teigti, kad debatai dėl Įmonių socialinės atsakomybės stipriai 
pasistūmėjo įmonėse, valstybėse narėse ir tarptautiniu lygiu, o Europos Sąjungos lygiu tokie 
debatai vyko itin atsargiai, nepasitikint ir nesutariant.

Pranešėjas ragina visus, dalyvaujančius debatuose dėl šio komunikato ir Parlamento 
atsakymo, pradėti atvirus debatus, siekiant sukurti naują savitarpio supratimą su įvairiomis 
suinteresuotųjų šalių grupėmis ir pripažįstant, kad Europos Sąjungos politikos kryptys ir 
programos gali iš tikrųjų suteikti naudos.

Europos Parlamento nariai, rengdami mūsų pačių indėlį kitam šių debatų etapui, turėtų patys 
siekti tokio konstruktyvaus požiūrio.
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