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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság azon kezdeményezését, hogy a különböző tagállamokból származó 
szereplők között fórumot hozzon létre, amely megkönnyítené a legjobb bevált gyakorlat 
cseréjét és európai szinten hívná fel a figyelmet a vállalatok társadalmi felelősségére; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak nem szabadna további fölösleges, a 
tagállamokban nem létező szabályokat alkalmazó keretszabályzatok létrehozását 
kezdeményeznie;

2. hangsúlyozza, hogy a társadalmi felelősséggel kapcsolatos tevékenységekben a vállalatok 
csak önkéntes alapon vehetnek részt, és hogy ezek a tevékenységek nem helyettesíthetik 
az állami szektorbeli tevékenységeket, ahol az ilyen intézkedéseket valóban megkövetelik, 
továbbá az állami szektorbeli szereplőkre érvényes keretszabályzatoktól függetlenül kell 
lezajlaniuk;

3. bátorítja a vállalatokat, hogy önállóan döntsenek a társadalmi felelősséggel kapcsolatos 
ötletek értékeléséről; úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatos 
olyan tevékenységek, amelyek ötlete nem a vállalatokon belül fogan meg, hanem külső 
kényszer hatására, negatív hatással járhatnak a vállaltok befektetési szándékára, különösen 
a fejlődő országokban, és ennélfogva gyengíthetik a gazdasági fejlődés esélyeit, illetve a 
szegénység felszámolására tett erőfeszítéseket;

4. üdvözli a vállalatokat arra bátorító párbeszédet, hogy ésszerű egyensúlyt alakítsanak ki az 
etikai szempontok, a profitszerzés és a versenyképesség között; visszautasítja azt a 
felfogást, hogy a profit növelésére irányuló tevékenységek összeférhetetlenek az etikus 
magatartással és elismeri a nyitott és versenyképes piacoknak köszönhető jólét és 
fenntarthatóság előnyeit; hangsúlyozza, hogy az alapvető emberi jogok mindenkori 
tiszteletben tartása etikai és kereskedelmi felelősség, amit minden európai üzleti 
vállalkozásnak fel kell vállalnia harmadik országbeli tevékenységei során; továbbá 
hangsúlyozza, hogy az ilyen országokban munkáltatóként, vagy érintett félként jelenlévő 
vállalatoknak soha nem szabad kihasználniuk a polgárokat egyébként sújtó elnyomást.


