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1. Darba dokumenta mērķis

Šī darba dokumenta mērķis ir pārbaudīt pašreizējā Komisijas paziņojuma COM(2006)0136 
pamatojumu un saturu, kā arī ierosināt dažus jautājumus, lai nākamajā Parlamenta 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas uzklausīšanā veicinātu diskusijas starp referentiem 
un Eiropas Parlamenta deputātiem. Vajadzības gadījumā jūs varat izvēlēties pievērsties 
dažiem no izvirzītajiem jautājumiem, taču, cerams, ka ar šo darba dokumentu sāksies 
konstruktīva diskusija, lai informētu Parlamentu par galīgo atbildi.

2. Komisijas paziņojuma pamatojums un saturs

Pašreizējais paziņojums ir pēdējais no Komisijas uzsāktajiem daudzajiem pasākumiem 
attiecībā uz USA. 

2001. gada jūlijā Komisija nāca klajā ar Zaļo grāmatu „Uzņēmumu sociālās atbildības 
veicināšana Eiropas ietvaros”, COM(2001)0366. Šīs konsultācijas mērķis bija sākt diskusijas 
par USA koncepciju un izveidot partnerību USA veicināšanas attīstībai Eiropā. 

Pēc konsultāciju procesa Komisija sagatavoja nākamo paziņojumu „Uzņēmumu sociālā 
atbildība: uzņēmējdarbības ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā”, COM(2002)0347. Tajā tika 
uzskaitīti veicamie pasākumi saistībā ar pieaugošajām zināšanām par USA ietekmi, 
pilnveidojot pieredzes un labas prakses apmaiņu USA jomā starp uzņēmumiem un 
dalībvalstīm, pilnveidojot USA vadības prasmes un veicinot USA starp MVU. Tajā arī tika 
norādītas vairākas jomas, kurās būtu vēlams palielināt konverģenci un pārredzamību, 
piemēram, rīcības kodeksi, vadības standarti, marķējumi un sociāli atbildīgi ieguldījumi. 
Visbeidzot tā pieņēma iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas (R. Howitt ziņojums, PE 305.783) 
ieteikumus izveidot ES Ieinteresēto personu forumu USA jomā. 

Ieinteresēto personu forums pulcēja uzņēmēju, arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, Komisijai uzņemoties veicināšanas funkciju, ar mērķi veikt labas prakses apmaiņu, 
kā arī mēģināt izveidot kopēju pieeju un noteikt un izpētīt jomas, kurās ir vajadzīga ES 
papildu rīcība. 2004. gada 29. jūnija nobeiguma ziņojumā forums sagatavoja ieteikumus 
saistībā ar izpratnes veidošanu, spēju attīstīšanu un USA labvēlīgas vides nodrošināšanu. 
Komisija ierosina atjaunot regulāras foruma sanāksmes, lai pārraudzītu panākumus USA 
jomā. 

Pašreizējā paziņojumā COM(2006)0136 ir atspoguļoti līdzšinējie sasniegumi. Tajā atgādināts, 
ka informētība par USA, tās izpratne un ieviešana pēdējos gados ir uzlabojusies un ka 
uzņēmumu un citu ieinteresēto personu iniciatīvas ir sekmējušas USA pilnveidi Eiropā un 
pasaulē. USA pilnveidošanā konstruktīva loma ir bijusi sociālajam dialogam, it īpaši nozaru 
līmenī, un Eiropas Uzņēmumu padomēm. 

Taču tajā arī uzsvērts, ka Eiropas uzņēmumiem ir jāturpina uzlabot USA ieviešanu, 
īstenošanu un stratēģisko integrāciju. Turpmāk jāstiprina darba ņēmēju, viņu pārstāvju un 
arodbiedrību nozīme un ārējām ieinteresētajām personām, piemēram, NVO un patērētājiem, ir 
jāuzņemas nozīmīgāka loma. 
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Komisijas mērķis ir padarīt Eiropu par izcilības paraugu uzņēmumu sociālās atbildības jomā. 
Lai to paveiktu, tā ierosina papildu pasākumus. Pirmkārt, tā piešķir lielāku politisko 
redzamību USA, sasaistot to ar atjaunināto Lisabonas Partnerību izaugsmei un nodarbinātībai. 
Tā aicina Eiropas uzņēmumus „palielināt apgriezienus” un stiprināt USA veltītos centienus. 
Veidojot saikni ar pārskatīto Lisabonas stratēģiju, Komisija vēlas radīt labvēlīgāku vidi 
visiem, kas iesaistīti USA, un kopā ar visām ieinteresētajām personām noskaidrot to, cik lielā 
mērā USA var veicināt Eiropas sabiedrības attīstību. 

Šajā paziņojumā Komisija paziņo arī par atbalstu jaunai Eiropas USA aliansei. Alianse ir 
politiska „jumta” organizācija lielu uzņēmumu, MVU un to ieinteresēto personu jaunām vai 
esošām iniciatīvām USA jomā. Alianses darbība ietvers trīs galvenās darbības jomas –
izpratnes veidošana, atbalsts atvērtu sadarbības koalīciju izveidošanai un attīstīšanai un USA 
labvēlīgas vides nodrošināšana.

Tiek risināta arī diskusija par to, kā USA var palīdzēt sasniegt daudzus valsts politikas 
mērķus, tādus kā, piemēram, integrētāki darba tirgi un lielāks sociālās iekļaušanās līmenis, 
ieguldījums prasmju attīstīšanā, mūžizglītībā un nodarbinātības spējās un uzlabojumi 
sabiedrības veselības jomā.

3. Vai tā ir patiesa attīstība Eiropas pieejai USA ?

Neskatoties uz diviem galvenajiem jauninājumiem, t. i., nepārprotamu USA koncentrēšanu uz 
Stratēģiju izaugsmei un darbavietām, lai piešķirtu tai lielāku nozīmi, un atbalsta sniegšanu 
Eiropas USA aliansei, daudzi paziņojumā ietvertie elementi nav jauni.

Atkārtojas vairāki Komisijas Zaļajā un Baltajā grāmatā, kā arī Ieinteresēto personu forumā 
minētie uzdevumi. Tie ir šādi:

• izpratnes veidošana un labas prakses apmaiņas veicināšana,
• turpmākas USA izpētes atbalstīšana,
• USA atbalstīšana starp MVU,
• USA integrēšana sociālajā, nodarbinātības, vides, rūpniecības un patērētāju politikā,
• USA iekļaušana tirdzniecības un attīstības politikā,
• USA iekļaušana apmācības un attīstības jomā,
• izpratnes veicināšana un ESAO pamatnostādņu īstenošana.

Taču Komisijas piedāvājumā nav minēti konkrēti pasākumi saistībā ar šiem principiem, kā arī 
nav skaidrības, cik lielā mērā šie uzdevumi jau ir īstenoti.

Turklāt iepriekšējā rezolūcijā par USA Parlaments aicināja Komisiju veikt vairākus īpašus 
pasākumus, piemēram:

• izstrādāt priekšlikumu sociālo un vides ziņojumu iekļaušanai līdztekus finanšu 
ziņojumam,

• izstrādāt priekšlikumu par sociālo marķēšanu,
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• veicot nākamo Eiropas uzņēmumu padomju direktīvas pārskatīšanu, iekļaut sadaļu, 
kurā uzņēmumiem prasīts sniegt informāciju par to darbību ietekmi uz sociālo 
situāciju vai vidi,

• iekļaut USA visās politikās,
• ieviest uzņēmumu lobiju publiskās reģistrācijas sistēmu,
• veicināt USA visos vispārējas nozīmes pakalpojumos,
• iekļaut USA koncepciju un principus Nodarbinātības pamatnostādnēs,
• sasaistīt uzņēmumu apmierinošu darbību sociālajā, vides un cilvēktiesību jomā ar 

subsīdijām un publiskā iepirkuma politiku,
• izveidot „melno sarakstu”, lai novērstu korupcijā iesaistīto ES uzņēmumu piedalīšanos 

konkursos par valsts līgumiem.

Šajā Komisijas paziņojumā nav iekļauts neviens no šiem priekšlikumiem.

Komisija ir norādījusi, ka tā negrasās uzsākt regulatīvo pieeju USA veicināšanai, jo 
neuzskata, ka, piemēram, Eiropas mēroga standarti vai jaunas prasības attiecībā uz ziņošanu 
ES līmenī varētu palīdzēt sasniegt mērķi mudināt uzņēmumus pievērsties USA.

Taču galvenais jautājums ir – cik lielā mērā Eiropas Komisija ir veikusi tās iepriekš 
noteiktos uzdevumus saistībā ar USA, cik lielā mērā šie uzdevumi ir svarīgi šobrīd, un 
kādus konkrētus pasākumus Parlamentam būtu jāprasa Komisijai tagad uzsākt?

Otrkārt, tā kā Komisija šobrīd acīmredzami ir noraidījusi visus ieteikumus USA 
ieviešanas metodēm vai pat brīvprātīgo iniciatīvu uzraudzības sistēmām, kā ar šādu 
pieeju var reaģēt uz mulsinošo USA iniciatīvu izplatīšanos vai arī kā nošķirt tos 
uzņēmumus, kas mēģina īstenot sociālās un vides atbildības standartus, no tiem, kuri 
USA izmanto sabiedrisko attiecību mērķiem, taču reāli USA dod mazu ieguldījumu?

Treškārt, ja ir pieņemta Komisijas USA definīcija par uzņēmumu darbību virs likumā 
noteiktajām obligātajām prasībām, kā diskusijās aplūko plaši izplatītās liecības par ES 
uzņēmumu neatbilstību vietējām darba tiesībām gan ES, gan trešās valstīs, kurās 
valdības savos tiesību aktos neiekļauj starptautiski noteiktos standartus, tostarp 
svarīgās ILO konvencijas, piemēram, par arodbiedrību tiesībām?

Ceturtkārt, ja Parlaments vēl joprojām apņemas veikt kombinēto brīvprātīgo/regulatīvo pieeju, 
vai būtu jāsaglabā prioritāte par obligāto ziņošanu par uzņēmumu ietekmi uz sociālo, 
vides un cilvēktiesību situāciju un/vai jāapsver citi jautājumi par uzņēmumu atbildību, 
tādu kā sociālie un vides pienākumi uzņēmumu vadītājiem vai ārzemju tiešā atbildība 
(kad uzņēmumu var iesūdzēt tiesā mītnes valstī, ja uzņēmējvalstī nav funkcionējošas 
tiesu sistēmas)?

4. Saikne starp USA un konkurētspēju

Šī jaunā Komisijas ierosinātā pieeja šķietami piedāvā vairākas jaunas iespējas, un pētījumi 
liecina, ka kopumā ekonomikā pastāv saikne starp atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un 
plašākiem ekonomiskajiem panākumiem. Taču rodas jautājums, kā rīkoties ar 
uzņēmumiem, kuru prakse vides un sociālajā ziņā nav atbildīga un kuri uzskata, ka 
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nepastāv acīmredzamas (iespējams, īstermiņa) uzņēmuma prakses šādai darbībai? 
Turklāt, kāda ir saikne starp uzņēmumiem, kuri mēģina samazināt izmaksas, tādas kā 
nemitīgo centienu „zemākas cenas, īsāks sagatavošanās laiks” pirkšanas/iegūšanas 
prakse, vai dažos gadījumos pret konkurenci vērstu rīcību un USA politiku? 

5. Eiropas iniciatīvas saistībā ar starptautisko darbību uzņēmumu sociālās 
atbildības jomā

Paziņojumā lielākoties nav pieminēta ES darbība saistībā ar starptautisko iniciatīvu attīstību 
USA jomā. Tomēr kopš Komisijas pēdējā paziņojuma ANO Globālajā līgumā (UN Global 
Compact) ir izstrādāti stingrāki īstenošanas noteikumi, Eiropā ir pieņemta un pilnveidota 
Globālās ziņošanas iniciatīva, ir ieviestas pārstrādātās ESAO pamatnostādnes par 
daudznacionāliem uzņēmumiem, ANO Cilvēktiesību padome ir iecēlusi referentu par 
cilvēktiesībām un uzņēmējdarbību un Pasaules augstākā līmeņa sanāksme par ilgtspējīgu 
attīstību apņēmusies veikt starpvaldību iniciatīvas uzņēmumu atbildības jomā.

Cik lielā mērā ar jauno pieeju tiek riskēts zaudēt Eiropas vadošo pozīciju 
starptautiskajās diskusijās par USA, un kādas jaunas iniciatīvas varētu uzņemties 
Eiropas Savienība gan atbildīgas uzņēmējdarbības prakses attīstīšanai pasaulē, gan 
starptautiskās pieejas attiecībā uz ES reģistrētiem uzņēmumiem labākai īstenošanai?

6. No procesa pie rezultātiem

Pasaules Dabas fonda (WWF) pētījums par investīciju portfeļu CO2 analīzēm rāda, ka 
daudziem uzņēmumiem, kas ir iekļauti ilgtspējības rādītājā un SRI (sociāli atbildīgs 
ieguldījums) līdzekļu sarakstā, ir sliktāks CO2 profils nekā tiem, kas nav uzskatījuši par 
vajadzīgu būt iekļautiem ētiski pārbaudītu līdzekļu sarakstā. Uzņēmumi šajos rādītājos un SRI
līdzekļu sarakstā ir iekļauti to USA procesu dēļ, bet tie vēl aizvien nav mēģinājuši atzīt reālo 
ietekmi uz vidi un ziņot par to.

Turklāt Komisijas paziņojums šķietami nenopietni aplūko saikni starp USA un ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbības praksi, piemēram, aplūkojot tādas idejas kā ekoloģiskie ierobežojumi, 
galvenā informācija uzņēmējdarbības stratēģijām vai metodes vērtības radīšanas nošķiršanai 
no neatjaunīgo resursu izmantošanas.

Tas rada jautājumu, kā Eiropas Savienība varētu USA sarunās pāriet no diskusijām par 
procesu pie diskusijām par iznākumu, piemēram, attiecībā uz skaidru globālo vides 
degradāciju, bioloģiskās dažādības zaudēšanu un dabas resursu pārtēriņu? 

7. Palīdzība alianses uzņēmumiem veiksmīgai darbībai un USA Ieinteresēto 
personu forumam

Kaut arī šīs iniciatīvas ir pretrunā dažām ieinteresētajām personām, vai Parlaments var 
strādāt ar Komisiju, lai veicinātu un atbalstītu to veiksmīgu darbību? Piemēram, CSR 
Europe tīkls, kuram ir svarīga nozīme aliansē, USA jomā ir izveidojis Eiropas kartogrāfiju, 
kurā skaidri norādīts, ka dažādības, ka arī veselības un drošības jomā ir pieejami daudz mazāk 
jauninājumi nekā citos ar USA saistītos aspektos. Parlaments savā rezolūcijā varētu apsvērt 
prioritātes piešķiršanu šīm jomām.
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Attiecībā uz Ieinteresēto personu forumu daudzi dalībnieki piekrīt, ka efektīvu dialogu 
palīdzēja risināt noteikums „nav slavas, nav negoda”, taču bija daudz sūdzību par to, ka 
prasība par vienprātības panākšanu praksē tika īstenota tādējādi, ka bija iespējama vienošanās 
tikai par mazākajiem kopsaucējiem un ka domstarpības tika risinātas neapmierinošā līmenī. 
Kā šo problēmu varētu atrisināt, lai nodrošinātu efektīvu dažādu ieinteresēto personu 
darbu Eiropas līmenī? Turklāt, kā šajā procesā pilnībā varētu iesaistīt mazos un vidējos 
uzņēmumus, nemazinot USA piemērošanu lielajiem uzņēmumiem ? 

8. Secinājums

Daži kritiķi varētu uzskatīt, ka, ievērojami attīstoties diskusijām par Uzņēmumu sociālo 
atbildību uzņēmumos dalībvalstu un starptautiskā līmenī, diskusijām Eiropas Savienības 
līmenī ir raksturīga pārlieka piesardzība, neuzticēšanās un nesaskaņas.

Referents mudina visus tos, kas apspriež pašreizējo Paziņojumu un Parlamenta atbildi, atklāti 
iesaistīties diskusijās, mēģinot panākt jaunu saprašanos dažādu ieinteresēto personu grupu 
starpā un atzīstot, ka Eiropas Savienība var patiesi dot ieguldījumu ar savām politikām un 
programmām.

Eiropas Parlamenta deputātiem pašiem būtu jāmeklē šāda konstruktīva pieeja, veidojot 
Parlamenta ieguldījumu šīs diskusijas nākamajam posmam.


