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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par uzņēmumu sociālo atbildību: jauna partnerība
(2006/2133(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā divus ILO pieņemtos autoritatīvākos starptautiski noteiktos standartus 
uzņēmumu darbībai: „Trīspusējā deklarācija par daudznacionāliem uzņēmumiem un 
sociālajai politikai piemērojamajiem principiem” un ESAO „Pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem”, kā arī starptautiskos rīcības kodeksus, ko izveidojušas 
tādas starptautiskas organizācijas kā PLO, PVO un Pasaules Banka, un UNCTAD 
aizgādībā veiktos pasākumus attiecībā uz uzņēmumu darbībām jaunattīstības valstīs,

– ņemot vērā ILO 1998. gada 18. jūnija Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā 
un tās nolīgumu par universālām darba tiesību pamatnormām: Piespiedu darba atcelšana 
(29. un 105. konvencija), biedrošanās brīvība, tiesības slēgt darba koplīgumus (87. un 
98. konvencija), bērnu darba atcelšana (138. konvencija un 182. konvencija) un 
nediskriminācija darba tirgū (100. un 111. konvencija),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši 
pantu, kurā visi pilsoņi un visas sabiedrības struktūras aicinātas dot ieguldījumu 
cilvēktiesību nodrošināšanā, 1966. gada Starptautisko paktu par politiskajām un civilajām 
tiesībām, 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām, 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 
1994. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas ierosināto deklarāciju par pamatiedzīvotāju 
tiesībām, 1989. gada ANO Konvenciju par bērnu tiesībām,

– ņemot vērā ESAO Konvenciju pret kukuļdošanu (1997),

– ņemot vērā 1997. gadā uzsākto Globālās ziņošanas iniciatīvu (GRI)1 un atjauninātās 
2006. gada 5. oktobrī izdotās G3 Attīstības ziņojumu pamatnostādnes,

– ņemot vērā 2000. gada septembrī uzsākto Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo 
līgumu,

– ņemot vērā ANO standartus starptautiskajām korporācijām un citiem uzņēmumiem 
attiecībā uz cilvēktiesībām (2003. gada decembris),

– ņemot vērā ANO 2002. gada pasaules augstākā līmeņa sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību 
Johannesburgā rezultātus, jo īpaši aicinājumu veikt attiecīgās starpvaldību iniciatīvas 
uzņēmumu atbildības jomā un Padomes 2002. gada 3. decembra secinājumus par augstākā 
līmeņa sanāksmē paveikto,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2005. gada 10. augusta ziņojumu par Globālā līguma 
grupas darbu „Ceļā uz globālo partnerību – ciešāka sadarbība starp Apvienoto Nāciju 

  
1 www.globalreporting.org
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Organizāciju un atbilstīgajiem partneriem, jo īpaši privātajā sektorā” (05-
45706 (E) 020905),

– ņemot vērā ANO īpašā pārstāvja cilvēktiesību un starptautisko korporāciju un citu 
uzņēmumu lietās iecelšanu, viņa 2006. gada 22. februāra pagaidu ziņojumu 
(E/CN.4/2006/97), kā arī rīkotās teritoriālās apspriedes 2006. gada 26.–27. jūnijā 
Bangkokā un 2006. gada 27.–28. martā Johannesburgā,

– ņemot vērā tā 1999. gada 15. janvāra rezolūciju par ES standartiem Eiropas uzņēmumiem, 
kas darbojas jaunattīstības valstīs: ceļā uz Eiropas Rīcības kodeksu1, ierosinot izveidot 
Eiropas Rīcības kodeksa modeli, ko atbalsta Eiropas uzraudzības centrs,

– ņemot vērā 1968. gada Briseles Konvenciju, kas konsolidēta Padomes 2000. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Regulu (EK) 
Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS)3,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 3. decembra rezolūciju par turpmākajiem pasākumiem 
pēc Zaļās grāmatas par uzņēmumu sociālo atbildību4 publicēšanas, 

– ņemot vērā tā 2002. gada 30. maija rezolūciju par Zaļo grāmatu „Uzņēmumu sociālās 
atbildības veicināšana Eiropas ietvaros”5,

– ņemot vērā tā 2003. gada 13. maija rezolūciju par uzņēmumu sociālo atbildību: 
„Uzņēmējdarbības ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā”6,

– ņemot vērā Komisijas 2001. gada 30. maija atzinumu „Uzņēmumu sociālā atbildība 
globalizētā ekonomikā – novērtēšanas un informācijas sniegšanas instrumenti” (izziņots ar 
dokumenta numuru C(2001)1495)7,

– ņemot vērā tā 2002. gada 4. jūlija rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas 
Parlamentam un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ar nosaukumu „Darba tiesību 
pamatnormu sekmēšana un sociālās vadības uzlabošana globalizācijas kontekstā”8,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 6. februāra rezolūciju par uzņēmumu sociālo atbildību9,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pārvaldība un attīstība” (COM(2003)0615),

  
1 OV C 104, 14.4.1999, 180. lpp.
2 OV L 12, 16.1.2001, 1. lpp.
3 OV L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
4 OV C 86, 10.4.2002, 3. lpp.
5 OV C 187 E, 7.8.2003, 180. lpp.
6 OV C 67 E, 17.3.2004, 73. lpp.
7 OV L 156, 13.6.2001, 33. lpp.
8 OV C 271 E, 12.11.2003, 598. lpp.
9 OV C 39, 18.2.2003, 3. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK par banku un citu 
finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK par procedūru 
koordināciju sabiedrisko darbu, valsts piegāžu līgumu un sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
piešķiršanai2,

– ņemot vērā 2004. gada 29. jūnija Eiropas Ieinteresēto personu foruma USA jomā galīgo 
ziņojumu, kurā iekļauti ieteikumi 7 atbalsta darbībām, lai panāktu pareizu tiesisko 
regulējumu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Globalizācijas sociālais aspekts – ES politikas 
ieguldījums atbalsta paplašināšanā” (COM(2004)0383),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, 
ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 („Direktīva par negodīgu komercpraksi”)3,

– ņemot vērā 2005. gada 22. un 23. marta Eiropadomi, kas atsāka Lisabonas stratēģiju, 
koncentrējoties uz šo partnerību starp ES un dalībvalstīm par „Kopīgu darbu 
nodarbinātībai un izaugsmei”,

– ņemot vērā tā 2005. gada 5. jūlija rezolūciju par ekspluatāciju un bērnu darbu 
jaunattīstības valstīs4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par noturīgas 
attīstības stratēģijas pārskatīšanu – rīcības platformu (COM(2005)0658), kā arī Padomes 
2006. gada 9. jūlijā pieņemto atjaunināto Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,

– ņemot vērā Eiropas konsensu par attīstību, ko Komisija, Padome un Eiropas Parlaments 
pieņēma 2005. gada 20. decembrī,

– ņemot vērā jauno Vispārējo preferenču sistēmu (VPS+), kas ir spēkā kopš 2006. gada 
1. janvāra un nodrošina beznodokļu piekļuvi vai tarifu pazemināšanu lielākam produktu 
skaitam, kā arī iekļauj stimulus valstīm, kuras saskaras ar īpašām tirdzniecības, 
finansiālām vai arī attīstības vajadzībām,

– ņemot vērā Komisijas Paziņojumu „Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem –
Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā īstenot programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai pasaulē”(COM(2006)0249),

– ņemot vērā 2006. gada 3. maija Zaļo grāmatu par Eiropas pārredzamības iniciatīvu,

  
1 OV L 178, 17.7.2003, 16. lpp.
2 OV L 134, 30.04.2004, 114. lpp.
3 OV L 149, 11.6.2005, 22. lpp.
4 OV C 157 E, 6.7.2006, 84. lpp.
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– ņemot vērā tā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par Godīgu tirdzniecību un attīstību1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Uzņēmējdarbības tiesību modernizēšana un 
uzņēmumu vadības uzlabošana – plāns virzībai uz priekšu” (ES korporatīvās pārvaldības 
rīcības plāns) (COM(2003)0284),

– ņemot vērā uzklausīšanu „Uzņēmumu sociālā atbildība – vai tajā ir Eiropas pieeja?”, ko 
Eiropas Parlaments rīkoja 2006. gada 5. oktobrī,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un … atzinumus (A6-
0000/2006),

1. ir pārliecināts, ka uzņēmumu pieaugošā sociālā un vides atbildība, kas saistīta ar 
uzņēmumu atbildības principu, ir svarīgs elements Eiropas sociālajā modelī, elements 
Eiropas stratēģijā ilgtspējīgai attīstībai, kā arī svarīgs elements ekonomikas globalizācijas 
sociālo uzdevumu risināšanai;

2. atzinīgi vērtē Komisijas Paziņojumu, kas pēc bezdarbības perioda nodrošina jaunu stimulu 
ES diskusijām par uzņēmumu sociālo atbildību (USA); izsaka bažas par pārskatāmības un 
līdzsvara trūkumu pirms publicēšanas veiktajās apspriedēs;

3. atzīst, ka joprojām starp atšķirīgām ieinteresēto personu grupām notiek atklātas diskusijas 
par atbilstošu USA definīciju un ka jēdziens „neatbilstība” atsevišķiem uzņēmumiem dod 
iespēju pretendēt uz sociālo atbildību un vienlaikus pārkāpt vietējos un starptautiskos 
tiesību aktus;

4. piekrīt Komisijai, ka USA politikas ir jāveicina neatkarīgi, nevis kā aizstājēju atbilstošam 
regulējumam citās jomās, nedz arī kā slēptu pieeju šādas likumdošanas ieviešanai; 
uzskata, ka diskusijas par USA brīvprātīgām pieejām pretstatā piespiedu pieejām ES 
līmenī nepieciešams „depolarizēt”, vairākkārt atkārtojot patiesi brīvprātīgu pieeju, 
neuzliekot pienākumus, bet nodrošinot izpētes veikšanu un diskusijas par iespējamiem 
regulējošiem pasākumiem;

5. joprojām ir pārliecināts, ka lielā brīvprātīgo USA iniciatīvu izplatīšanās kavē pieņemt 
USA politikas vairāk uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, kā arī traucē 
uzņēmumiem censties veikt daudz uzticamākas USA darbības, un tādēļ šādu centienu 
„tuvināšanai”, ko Komisija atbalstīja iepriekš, ir jāpaliek ES diskusiju daļai;

6. uzskata, ka brīvprātīgu USA iniciatīvu ticamība turpmāk ir atkarīga no apņemšanās 
iekļaut esošos starptautiski pieņemtos standartus un principus, arī no dažādo ieinteresēto 
personu pieejas, kā ierosināja ES Ieinteresēto personu forums (MSF), kā arī no neatkarīgas 
uzraudzības un pārbaudes piemērošanas;

  
1 Pieņemtie teksti, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
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ES diskusijas par USA

7. norāda uz Komisijas lēmumu izveidot Eiropas Uzņēmumu sociālās atbildības aliansi 
sadarbībā ar vairākiem uzņēmumu tīkliem; ierosina pašai Komisijai nodrošināt vienota 
koordinācijas punkta izveidi, lai saglabātu izpratni par alianses biedriem un darbību, kā arī 
vienoties par skaidriem mērķiem, izpildes grafikiem un stratēģisko redzējumu par tās 
darba virzīšanu;

8. paredz, ka ievērojama USA prakses īstenošanas palielināšana ES uzņēmumos, jaunu 
atšķirīgu USA aspektu paraugprakses modeļu attīstīšana, ko veic patiesi uzņēmējdarbības 
līderi, kā arī īpašu darbību USA atbalstam noteikšana un veicināšana varētu veidot 
galvenos alianses sasniegumu atskaites punktus; un ka jānosaka divu gadu termiņš 
„laboratoriju” darbu izveidē, ko veic tā aizgādnībā, kā to ierosināja USA Europe;

9. norāda, ka ES Ieinteresēto personu foruma darbības atsākšana bija vēlāks papildinājums 
paziņojumam un ka ir jāveic pasākumi, lai sekmētu dažādu ieinteresēto pušu pārliecību, 
ka tiks veikts patiess dialogs, kas reāli ietekmēs ES politikas un programmas, lai stimulētu 
un ieviestu USA ES uzņēmējdarbībā; uzskata, ka ir jāmācās no diviem MSF iepriekšējās
darbības gadiem, kas bija pozitīvi „nav slavas, nav negoda” noteikuma un neatkarīgu 
referentu izmantošanas ziņā, kā arī uzlabojumu ziņā, lai izvairītos no vienprātības 
vairošanas, izmantojot to, lai nodrošinātu zemāko mazāko kopsaucēju, kā arī tajā ziņā, ka 
Komisijas pārstāvji aktīvi neiesaistījās diskusijās;

10. atbalsta aicinājumus noteikt prasību atklāt informāciju par uzņēmumu un citiem lobijiem 
un izveidot starp uzņēmumu grupējumiem un citām dalībnieku grupām līdzsvarotu 
piekļuvi politikas veidošanai kā tādai;

Saikne starp USA un konkurētspēju

11. atzinīgi novērtē Paziņojuma mērķi izveidot saikni starp USA un Lisabonas darba kārtību;

12. atzinīgi vērtē dialogu par pretrunām starp uzņēmumu konkurējošām sākotnējām 
stratēģijām, kas cenšas nepārtraukti uzlabot elastību un izmaksas, un brīvprātīgajām USA 
saistībām, kas cenšas novērst ekspluatējošas nodarbinātības prakses un veicināt ilgtermiņa 
attiecības ar piegādātājiem;

13. atzīst USA par svarīgu uzņēmējdarbības virzītājspēku un aicina integrēt gan sociālos, gan 
vides jautājumus gan jaunu produktu atbalstīšanā, gan arī procesos, ko veic ar ES 
jauninājumu un tirdzniecības politikām un veidojot konkurētspējas stratēģijas nozari, kā 
arī apakšreģionālā un pilsētu līmenī;

USA instrumenti

14. atzinīgi vērtē tendenci lielākiem uzņēmumiem pēdējos gados brīvprātīgi publicēt sociālos 
un vides ziņojumus, uzrādot skaitu, kas šobrīd kļuvis samērā nemainīgs;

15. atkārtoti aicina Parlamentu ar regulējumu atbalstīt integrētos uzņēmumu sociālos, vides un 
finanšu ziņojumus, iespējams, nosakot minimālo robežlielumu, lai novērstu nesamērīgas 
izmaksas maziem uzņēmumiem; aicina veikt padziļinātus pētījumus par minimālo 
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ierobežojumu ieviešanu sociāliem un vides ziņojumiem, kas paredzēti 2001. gada 
Komisijas ieteikumā par vides informācijas atklāšanu, 2003. gada Pārskatu modernizācijas 
direktīvā un 2003. gada Prospektu direktīvā, kas atbalsta efektīvu transponēšanu visās 
dalībvalstīs un apspriešanos ar uzņēmējdarbību par iespējām pastiprināt šīs prasības, kad 
tās tiks nākamreiz pārskatītas, iekļaujot esošajos informācijas atklāšanas noteikumos vides 
riska nozīmīgumu;

16. atkārtoti izsaka atbalstu Kopienas vides vadības un revīzijas sistēmai;

17. atbalsta Starptautiskās Sociālās un vides akreditācijas un marķējuma alianses labas 
prakses kodeksu;

18. pauž nožēlu par bezdarbību jautājumā par Paziņojumu sociāli atbildīgiem ieguldījumiem, 
atbalsta pilnīgu ieguldītāju un dalībnieku līdzdalību USA Eiropas līmeņa, tostarp 
Ieinteresēto personu foruma (MSF) diskusijās, atbalsta nozares aicinājumus nodrošināt 
lielāku pārskatāmību, nevis priekšrakstus par „interešu principu paziņojumu” investīciju 
fondiem, kā to jau īstenojušas piecas ES dalībvalstis;

19. atbalsta Eurostat centienus izstrādāt rādītājus, ar ko novērtēt USA veikumu ES 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā;

20. ierosina papildus apsvērt iespēju uzdot par USA atbildīgajam ES ombudam veikt 
neatkarīgas izmeklēšanas par jautājumiem, kas saistīti ar USA;

Labāks regulējums un USA

21. neveidojot jaunu regulējumu, uzskata, ka labāka izpratne un pašreizējo tiesību instrumentu 
ieviešana arī var pastiprināt USA politikas; aicina Komisiju tieši piemērot, rīkot 
informētības veicināšanas kampaņas un veikt konkrētus pētījumus par ārzemju tiešas 
atbildības piemērošanu atbilstoši Briseles Konvencijai par direktīvu piemērošanu attiecībā 
uz maldinošu reklāmu un negodīgu komercpraksi, lai uzņēmumi stingri ievērotu savus 
USA rīcības kodeksus;

22. atkārtoti norāda, ka Komisijai un ES valdībām galvenie centieni ir jāveic valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī, lai izmantotu iespējas, ko dod Valsts iepirkumu direktīvas pārskatīšana 
2004. gadā, lai atbalstītu USA, iekļaujot savos līgumos sociālās un vides klauzulas, lai 
izslēgtu no dalības uzņēmumus, vajadzības gadījumā iekļaujot korupcijas apkarošanas 
iestādes; un Komisijai, Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankai ir jāpiemēro stingri sociālie un vides kritēriji visām dotācijām un aizdevumiem, ko 
piešķir privātā sektora uzņēmumiem, pamatojoties uz skaidriem sūdzību mehānismiem;

USA veicināšana ES politikās un programmās

23. atzinīgi vērtē paziņojumā atkārtoti minētās saistības Komisijai atbalstīt un veicināt USA 
visās tās darbības jomās;

24. uzskata, ka diskusijas par USA nedrīkst nošķirt no jautājuma par uzņēmumu atbildību un 
ka jautājumi par uzņēmumu ietekmi uz sabiedrību un vidi, attiecības ar ieinteresētajām 
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personām, mazākumakcionāru tiesību aizsardzība un uzņēmumu vadītāju pienākumi šajā 
saistībā ir pilnībā jāiekļauj Komisijas uzņēmumu vadības rīcības plānā;

25. atzinīgi vērtē tiešu finansiālu Komisijas atbalstu USA iniciatīvām, it īpaši, lai veicinātu 
jauninājumus, sekmētu ieinteresēto personu līdzdalību un lai palīdzētu potenciālajiem 
cietējiem no iespējamiem pārkāpumiem; uzsver B34000 ES budžeta pozīcijas nozīmi 
tādiem izmēģinājuma projektiem kā tiem, kas paredz darba ņēmēju kopienas līdzdalību;

26. aicina Komisiju pilnībā iekļaut USA tās tirdzniecības politikā, mēģinot ieviest noteikumus 
visos divpusējos, reģionālos vai daudzpusējos nolīgumos, saskaņojot pantus ar 
starptautiski pieņemtiem USA standartiem, piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ILO
Trīspusējo deklarāciju un Rio principiem, kā arī reglamentējošo pilnvaru par cilvēktiesību, 
sociālās un vides atbildības jautājumiem atrunāšanu; atzinīgi novērtē atbalstu, ko mērķu 
sasniegšanai dod paziņojums par cilvēka cienīgu darbu; atkārtoti aicina Komisijas 
delegācijas trešās valstīs veikt kontaktpunktu lomu ESAO pamatnostādņu 
daudznacionāliem uzņēmumiem īstenošanai;

27. atzinīgi vērtē Eiropas konsensa par attīstību apņemšanos atbalstīt USA kā prioritāti;

28. ierosina, lai Komisija panāk mazu uzņēmumu līdzdalību USA, veicot kopēju darbu ar 
tirdzniecības palātām un citām starpniekiestādēm, piedāvājot īpašu atbalstu 
kooperatīvu/sabiedrības ekonomikas uzņēmumu sadarbībai ar speciālu asociāciju 
starpniecību, Eiropas informācijas centru tīkla izmantošanu, lai tieši atbalstītu USA 
iniciatīvas, un apsver USA sūtņa, kas darbotos līdzīgi mazo uzņēmumu sūtnim 
uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātā, iecelšanu;

29. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos palielināt darba ņēmēju un to arodbiedrību lomu 
USA un atkārtoti pauž aicinājumu Komisijai un sociālajiem partneriem galvenokārt 
pamatoties uz veiksmīgām sarunām par pašreizējiem 50 starptautiskiem pamatnolīgumiem 
un 30 Eiropas pamatnolīgumiem par galvenajiem darba standartiem atsevišķos 
uzņēmumos vai nozarēs kā pieeju, kas attīsta uzņēmumu atbildību Eiropā un pasaulē;

30. ierosina, lai turpmāk USA izpēte pārsniedz vienkāršu „uzņēmējdarbības praksi” USA, lai 
koncentrētos uz saikni starp konkurētspējīgu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī pašreizējo 
USA iniciatīvu ietekmi un iespējamo USA principu pārkāpumiem; aicina Komisiju 
publicēt autoritatīvu ziņojumu par „Ikgadējo situāciju USA jomā”, ko sagatavo neatkarīgi 
eksperti un pētnieki, salīdzinot esošo informāciju, aprakstot jaunās tendences un dodot 
ieteikumus turpmākām darbībām;

Eiropas ieguldījums globālajā uzņēmumu sociālajā atbildībā

31. uzskata, ka joprojām ir iespējama liela USA politiku ietekme attiecībā uz uzņēmumiem 
globālajā piegādes ķēdē, atbildīgu uzņēmumu ieguldījumu sekmēšanai, nabadzības 
apkarošanai jaunattīstības valstīs, godīgas tirdzniecības un labas pārvaldības principu 
atbalstīšanai, kā arī uzņēmumu starptautisko standartu pārkāpumu samazināšanai valstīs, 
kurās regulējošais režīms ir vājš vai nepastāv vispār;

32. pauž vilšanos, ka Komisija tās paziņojumā neparedzēja lielāku prioritāti globālo iniciatīvu 
veicināšanai, un aicina Komisiju, strādājot ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām,  
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attīstīt gan stratēģisku redzējumu un ieguldījumu USA iniciatīvu pilnveidošanai pasaules 
līmenī, gan arī lielākus centienus nopietnai ES uzņēmumu līdzdalības palielināšanai šajās
iniciatīvās;

33. aicina Komisiju, strādājot ar citiem atbilstīgajiem partneriem, organizēt svarīgu 
starptautisku iniciatīvu 2007. gadā, lai atzīmētu piecdesmito gadadienu pēc uzņemšanās 
uzņemties starpvaldību iniciatīvas Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu 
attīstību uzņēmumu atbildības jomā;

34. aicina Komisiju pamatoties uz 1990. gada transatlantisko uzņēmumu dialogu par USA 
panākumiem, organizējot līdzīgus pasākumus starp ES un Japānu;

35. aicina atbalstīt Globālās ziņošanas iniciatīvas pilnveidošanu;

36. atzīmē Starptautiskajā standartu organizācijā notiekošās diskusijas par sociālās atbildības 
standartiem;

°

° °

37. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Uzņēmumu sociālā atbildība nozīmē uzņēmējdarbību, kurā uzņēmumi uzņemas lielāku 
atbildību par to ietekmes uz vidi un sabiedrību pārvaldību, uzņemoties atklātāku atbildību ne 
tikai pret darba ņēmējiem un viņu arodbiedrībām, bet arī pret daudz plašāku „ieinteresēto 
personu” loku, tostarp investoriem, patērētājiem, vietējām kopienām, vides un citām interešu 
grupām.

USA aizsākšanu var uzskatīt par reakciju uz pēdējās divās desmitgadēs notikušajiem 
skandāliem, kuros iesaistītas lielākoties Amerikas korporācijas, kā arī par tiešu uzņēmēju 
kopienas un ārpus tās pastāvošo ieinteresēto personu reakciju, lai tieši iesaistītos tādu 
problēmu kā klimata pārmaiņas, sociālā atstumtība un pasaules nabadzība risināšanā, kas 
ekonomiskās globalizācijas laikmetā ir kļuvušas par pieaugošām problēmām. 

Šis ir mans kā referenta trešais Eiropas Parlamenta ziņojums un rezolūcija, ko esmu par šo 
jautājumu sagatavojis kopš 1999. gada. Satiekot neskaitāmi daudz dalībnieku USA „kustībā”, 
esmu bijis pārsteigts par to, kā labākajā gadījumā šīs iesaistītās personas ar aizrautību un 
entuziasmu risina šīs jaunās ēras radītās problēmas, radot citādu priekšstatu par 
uzņēmējdarbību sabiedrībai, esmu bijis pārsteigts par viņu vēlmi riskēt, izkopjot jaunas 
attiecības un neapmierinoties ar tradicionālajām robežām, tā dodot patiesu ieguldījumu 
sarežģītajā un grūtajā pasaulē.  Izņemot atbalstītājus un kritiķus, vēl ir daži, kuri USA uzskata 
par svarīgu sabiedrisko attiecību instrumentu, ko izmantot, lai apietu vai aizkavētu 
uzņēmējdarbības atbildību par sociālajām un vides problēmām. Turklāt uzņēmēju aprindās 
daudzi praktizē USA, taču nesaista to ar šīs nozares, kas nu jau kļuvusi par rūpniecību ar 
savām tiesībām, žargonu un aparātu. Taču USA ir pierādījusi, ka tas, ka gan uzņēmējdarbības, 
gan politikas līderi atzīst, ka mūsu pašu pienākums ir to attīstīt, nav nedz iedoma, nedz mode. 

ES reakcija uz diskusijām par USA izpaudās kā Komisijas aicinājums uzņēmumiem palīdzēt 
apkarot sociālo atstumtību 1990. gadu vidū, Eiropas Parlamenta 1999. gada rezolūcija, kurā 
tika aicināts izveidot saistošu rīcības kodeksu, kas regulētu ES uzņēmumu vides, darba un 
cilvēktiesību atbilstību visā pasaulē līdztekus 2000. gada ES valstu vadītāju aicinājumam 
uzņēmumiem atbalstīt USA kā Lisabonas darba kārtības daļu. 

Ar Komisijas Zaļo un Balto grāmatu par USA 2000. gada sākumā to iekļāva ES iestāžu darba 
kārtībā un, izveidojot Eiropas Ieinteresēto personu forumu, nodrošināja patiesas diskusijas 
starp daudzām ieinteresētajām personām, kaut arī bieži pievīla sociālo partneru tradicionālie 
pieņēmumi un darba metodes ES līmenī. Šie procesi sekmēja diskusijas par USA visā ES, 
taču lielākoties tās nespēja izšķirt, ko varētu veikt pati ES, lai šīm diskusijām dotu pievienoto 
vērtību vai lai veiktu konkrētas darbības atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanā.

Pēc tam Komisija divus gadus kavējās publicēt atbildi, ko radīja nevēlēšanās stāties pretī 
būtiskai polarizācijai starp uzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām, kuras vēlējās, lai 
USA piemērotu pārredzamības prasības, ko noteiktu ārējā kontrole un/vai tiesību akti, kuros 
liela nozīme paredzēta ieinteresētajām pusēm un tiem, kuri vēlējās, lai USA būtu vienīgi 
uzņēmējdarbības uzdots uzdevums, kam jāattīstās bez valsts politikas ieguldījuma ar runām, 
preses konferencēm un balvu pasniegšanas ceremonijām. 
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Visbeidzot Komisija nolēma atturēties no diskusijām, sagatavojot paziņojumu, kurā skaidri 
atbalsta „pret regulējuma” pieeju.  Komisāri ar izraudzītu uzņēmumu pārstāvjiem tikās 
vairākās privātās sanāksmēs, lai apspriestu paziņojuma tekstu, pēc tam to raksturoja kā ar 
uzņēmējiem „saskaņotu” un tikās vienīgi ar ieinteresētajām NVO, lai apspriestu tā saturu pēc 
publikācijas. Galvenā par USA atbildīgā Komisijas amatpersona, šķiet, tika atstādināta no šī 
darba, iespējams, lai dotu ceļu šai jaunajai „vienprātībai”. Noklīdusi Eiropas darba devēju 
organizācijas UNICE piezīme šo paziņojumu raksturoja kā „īstu veiksmi”, jo „piekāpšanās 
citām ieinteresētajām personām... nebūs reālas ietekmes”. Tas radīja šaubas par USA 
Ieinteresēto personu foruma atjaunošanas pēdējā brīža izmaiņu patiesumu  un vedināja uz 
domām, ka Komisija varētu būt pieļāvusi pārlieku uzņēmumu lobēšanu pretrunā savai 
2005. gada novembra Pārredzamības iniciatīvai.

Tādēļ Eiropas Parlamentam bija jāveic dažas stratēģiskas izvēles, lai noformulētu savu 
reakciju uz paziņojumu. 

Kaut arī būtu viegli nopelt visu procesu, tā rezultātā, iespējams, ES būtu jāpārtrauc diskusijas 
par USA kopumā, taču kā gan lai nodrošina tā darbību? 

Pirmkārt, „Aliansei uzņēmumiem” pašai ir jāsasniedz tāds organizācijas un pārredzamības 
minimuma līmenis, kādu tās dalībnieki uzņēmumi paši sagaidītu no jebkura sava 
uzņēmējdarbības pasākuma. Jāmācās arī no Ieinteresēto personu foruma procesuālajiem 
sarežģījumiem, un tam jābūt spējīgam izpētīt un apspriest regulatīvās reakcijas, lai 
„depolarizētu” diskusijas par brīvprātīgajām un par obligātajām pieejām. 

Komisijai ir jākļūst par pilntiesīgu dalībnieku abos diskusiju kopumos, un ieteikumi īpašiem 
pasākumiem ES politikās un programmās būtu no jauna jākoncentrē uz visiem dalībniekiem, 
lai īstenotu dažādos USA aspektus.

Ir jāizmanto ES politikas veidošanā iespēja nostiprināt obligātās prasības uzņēmumiem un 
citiem lobijiem, lai parādītu Parlamenta ieguldījumu vispusīgās, saskaņotās un pārredzamās 
diskusijās. 

Eiropas Parlamentam nav jānoraida Komisijas koncentrēšanās uz saikni starp konkurētspēju 
un USA, gan tādēļ, ka tas piedāvā jaunu politisku redzamību, gan arī daļēji tādēļ, lai rīkotos 
saskaņā ar Komisijas ierosināto „pret regulējuma” pieeju, ja tiek vājināta „vērtības radīšanas” 
pieeja USA, ko nosaka uzņēmumu iespējas jaunu inovatīvu produktu attīstīšanā sociālajā un 
vides jomā un ES procesi.

Taču Parlamentam ir jāatzīst, ka uzņēmumi saskaras ar konkurentiem, kas mēģina pieņemt 
mazāk stingrus USA standartus, mazi uzņēmumi saskaras ar daudzām piegādātāju uzņēmumu, 
investoru un patērētāju, kuri atrod informāciju, par kuru tie vēlas ētiskās izvēles padarīt 
neskaidras un nenoteiktas, pretrunīgām prasībām – tas viss nozīmē, ka mums ir jānoraida 
Komisijas pieņemtā „būs jau labi” pieeja USA un jāatgriežas pie viņu iepriekš atbalstītā 
„konverģences” jēdziena. Atbalstot vienkāršu brīvprātīgo pieeju, „izraugot uzvarētājas” starp 
USA iniciatīvām (kaut arī ne atsevišķiem uzņēmumiem) un noraidot „visiem viens” pieeju, 
mēs varam atrast daudz atbilstošāku pieeju šodienas diskusijām, kas vēl joprojām gūst lielu 
atbalstu uzņēmēju aprindās. 
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Lai „depolarizētu” mūsu pašu diskusijas par obligātu pieeju pretstatā brīvprātīgai pieejai, 
Eiropas Parlamentam ir jāaprobežojas, atkārtojot mūsu 2002. un 2003. gada nostāju par
vienotiem jauniem tiesību aktiem par uzņēmumu sociāliem, vides un finanšu ziņojumiem, 
vismaz attiecībā uz lielākajiem uzņēmumiem. Ne vairāk, ne mazāk. Tas ir beidzamais 
„atbilstošais regulējums”, kurš vienkārši prasa pārskatāmību, lai iespējamie uzņēmumu 
darbinieki, investori un patērētāji varētu atbildēt ar brīvprātīgām, uz tirgu pamatotām 
reakcijām. 

Tā vietā, lai atbalstītu jaunu papildu tiesību aktu radīšanu, Parlaments var uzlabot ES 
ieguldījumu USA attīstībā, izmantojot esošos ES tiesību aktus, politikas un programmas. 
Paziņojumā šie mērķi ir atbalstīti, taču Parlaments var palīdzēt izveidot atsevišķas detaļas, no 
kurām Komisija izvēlas izvairīties. 

Uzņēmumi tiek aicināti risināt jautājumus par ietekmi uz sabiedrību un vidi uzņēmējdarbības 
pārskatos kā daļu no trijiem atsevišķiem ES uzņēmumu vadības noteikumiem. Mums ir 
jāprasa pielikt lielākas pūles, lai vairotu izpratni par šiem noteikumiem, atbalstītu to efektīvu 
transponēšanu visā ES un apspriestos par „nozīmīguma” jautājumiem, kā arī atbalstītu citus 
veidus, kā turpmāk stiprināt šos noteikumus. USA un jautājumi par uzņēmumu atbildību un 
vadību nav mākslīgi jānodala. 

Svarīga un patiesa ES līmeņa iniciatīva USA sekmēšanai norit, pilnībā ievērojot starptautiski 
noteiktos standartus un ieinteresēto personu pieeju, un tas ir jāatbalsta. Parlamentam ieteiktais 
rezolūcijas projekts seko pēc detalizētas diskusijas ar CSR Europe, Eiropas Sociālo investīciju 
forumu, Eiropas uzņēmējdarbības sabiedrībā akadēmiju, kā arī ar daudziem citiem. 

Komisija ir aicināta gan vairot izpratni, gan tieši piemērot esošās politikas par maldinošu 
reklāmu, ārzemju tiešu atbildību un valsts iepirkumiem, tostarp izveidojot sabiedroto 
laboratoriju, lai raidītu spēcīgus signālus par labu atbildīgai uzņēmējdarbībai. Tas pilnībā
atbilst Ieinteresēto personu foruma 7. ieteikumam, ko pilnībā atbalsta uzņēmumu pārstāvji, 
atbalstot „tiesisko regulējumu... lai ļautu uzņēmumiem, kas vēlas turpināt darbību, ievērojot 
USA, gūt no tā labumu tirgū gan ES, gan pasaulē”.

Institucionālajā līmenī piemērs ir par USA atbildīgā ES ombuda izveide un ziņojums par 
„Ikgadējo situāciju USA jomā”, taču Parlaments neatbalsta ātru Eiropas sociālā marķējuma 
izveidi, kas varētu radīt uzticamības problēmas, taču atbalsta pieaugošu sadarbību un saskaņu 
starp esošajiem marķējumiem, kas ir vēl viens konverģences piemērs. 

Visbeidzot es vēlos ierosināt veidu, kā ES diskusijas par USA, kurām pārāk bieži raksturīgas 
nesaskaņas, kavēšanās un aizdomas, pārveidot par aizraujošām, entuziasma pilnām un tādām, 
kas dod ieguldījumu, kā to aprakstīju sākumā.

Eiropas Parlaments varētu mēģināt šīs diskusijas daudz vairāk ievirzīt pasaules USA stratēģiju 
kontekstā. Uzņēmumi daudz labprātāk atbalsta šo pieeju, lai pārvarētu bažas, ka ES darbība 
varētu viņus nostādīt neizdevīgā situācijā attiecībā pret konkurentiem starptautiskajā līmenī. 
Arodbiedrības visā pasaulē arvien vairāk apspriež Starptautiskas pamatvienošanās, atzīstot 
pasaules tirgus, kuros darbojas ES uzņēmumi. Aktīvisti atzīst, ka lielākie vides, darba vai 
cilvēktiesību pārkāpumu piemēri notiek „ziemeļu” uzņēmumu pasaules piegādes ķēdē 
„dienvidu” jaunattīstības valstu tirgos un ka galīgajam mērķim ir jābūt saistošas starptautiskas 
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konvencijas par uzņēmumu atbildību pieņemšana, kā to uzstāja Pasaules augstākā līmeņa 
sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību Johannesburgā.

Komisijai ir jāatzīst, ka šāda pieeja nevar nozīmēt atturēšanos veikt pasākumus ES līmenī un 
patiesi paredz lielu izaicinājumu dalībvalstīs panākt politisku viedokli par labu izšķirošai 
darbībai starptautiskā līmenī. Vācijas, Portugāles un Francijas ES prezidentūras nākamajos 
divos gados ar entuziasmu apņemas veikt pasākumus šajā jomā, un Parlamentam ir jāierosina, 
lai Eiropa „vada” starptautiskās diskusijas, organizējot starptautisku konferenci, lai pārskatītu 
un attīstītu Johannesburgas apņemšanos „starpvaldību iniciatīvas uzņēmumu atbildības jomā”, 
lai atzīmētu tās piecdesmito gadadienu. Es ierosinu arī veikt divpusēju ES un Japānas dialogu 
šajā jomā. 

Šāda pieeja nozīmē arī saskaņotus centienus integrēt USA ES attīstības un tirdzniecības 
politikā, paredzot solīto, bet nekad neīstenoto ESAO pamatnostādņu daudznacionāliem 
uzņēmumiem pilnīgu realizāciju.  

Ja ANO īpašais pārstāvis uzņēmumu un cilvēktiesību lietās atklāti izskata regulatīvās 
reakcijas uz diskusijām par USA, atjaunotā Globālās ziņošanas iniciatīva, kas rodas no ANO 
vides programmām, atklāti mēģina panākt USA instrumentu konverģenci ar uzņēmumiem, 
kad ANO Globālajā līgumā par nepakļaušanos tās prasībām no tās iniciatīvas ir svītroti 
200 uzņēmumu – Komisija arī saskarsies ar realitāti, ka tās paziņojuma „būs jau labi” pieeja ir 
gan novecojusi, gan vecmodīga. 

Taču, ja Eiropas Parlaments var gūt sekmes, sagatavojot rezolūciju, kas ES palīdz izveidot 
efektīvus un pārredzamus mehānismus dialogam par USA, mudinot Komisiju pildīt tās 
solījumus par konkrētu darbību, kas esošajās ES politikās un programmās uzskatāmi parāda 
Eiropas pieejas „pievienoto vērtību” un kas tajā pašā laikā aptur Eiropas atpalicību no 
diskusijām par USA starptautiskā līmenī un mūsu pašu diskusijās iedveš globālās USA 
kustības redzējumu un garu, tad Eiropas diskusijas par USA var novirzīt uz pareizā ceļa.
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