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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus

1. remia Komisijos iniciatyvą surengti ES ir valstybių narių lygmens suinteresuotų šalių 
forumą, kuris palengvintų pasidalijimą pažangiąja patirtimi ir gerintų informuotumą apie 
įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) Europoje; vis dėlto, pabrėžia, kad Komisija neturi 
imtis iniciatyvos kurti papildomą nereikalingą reglamentavimo sistemą, pagal kurią būtų 
pradėtos taikyti taisyklės, kurių nėra atitinkamose valstybėse narėse;

2. pabrėžia, kad įmonių dalyvavimas ĮSA veikloje turėtų būti tik savanoriškas ir kad ĮSA 
veikla jokiu būdu negali pakeisti visuomeninio sektoriaus veiklos, kurioje tokios 
priemonės yra visiškai pateisinamos, ir ji privalo būti nepriklausoma nuo reglamentavimo 
sistemos, taikomos visuomeninio sektoriaus subjektams;

3. ragina įmones savarankiškai ieškoti kriterijų, padedančių spręsti su ĮSA susijusius 
klausimus; mano, kad ne iš įmonių kylanti, bet iš išorės primesta ĮSA veikla gali 
neigiamai veikti įmonių ketinimą investuoti, ypač besivystančiose šalyse, ir kartu silpninti 
ekonominio vystymosi galimybes ir pastangas naikinti skurdą; 

4. džiaugiasi dialogu, kuris skatina įmones rasti optimalią pusiausvyrą tarp etinių aspektų, 
pelno gavimo ir konkurencingumo;  nepritaria nuomonei, kad pastangos didinti pelną yra 
nesuderinamos su etišku elgesiu, ir pripažįsta atvirų ir konkurencingų rinkų naudą, 
siekiant didinti gerovę ir tvarumą; pabrėžia etinę ir komercinę atsakomybę, kurią turėtų 
prisiimti visos trečiosiose šalyse savo veiklą vykdančios Europos įmonės, už tai, kad jos 
niekada nepažeis pagrindinių žmogaus teisių ar laisvių; taip pat pabrėžia šiose šalyse 
darbdavio ar suinteresuotos šalies vaidmenį atliekančių įmonių atsakomybę už tai, kad jos 
niekada nesinaudos esama piliečių priespauda.


