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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad pagrindinių darbo standartų, TDO padoraus darbo darbotvarkės, EBPO 
gairių dėl tarptautinio verslo įmonių ir Jungtinių Tautų pasaulinio įmonių susitarimo (angl. 
Global Compact) laikymasis gali teigiamai paveikti šalies ekonomiką, nes garantuoja 
socialinį ir politinį stabilumą ir didina šalies darbo jėgos gebėjimų lygį; šiuo požiūriu 
mano, kad itin svarbu į PPO susitarimus įtraukti socialinę sąlygą, nes darbo standartai 
labai svarbūs siekiant TVT ir skatinant neturtingų šalių vidinį vystymąsi; pažymi, kad ES 
preferencinių prekybos susitarimų socialinės nuostatos pateikiamos, kaip tikslai, kurie turi 
būti pasiekti, o ne kaip teisiniai įsipareigojimai, kuriuos privaloma vykdyti, kadangi nėra 
nuostatos dėl tikrų vykdymo užtikrinimo priemonių; pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai 
svarbu imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama įgyvendinti ES 
preferencinių prekybos susitarimų socialines nuostatas, jos būtų tinkamai stebimos, 
peržiūrimos ir vykdomos;

2. ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares skatinti besivystančiose šalyse veikiančias 
Europos įmones būti pavyzdžiu įgyvendinant socialinės atsakomybės nuostatas ir 
skatinant padorų darbą;

3. pabrėžia, kad gauta informacijos, jog kai kuriose šalyse, turinčiose „BLS-Plius“ šalies 
statusą, ne kartą buvo pažeisti pagrindiniai darbo standartai, tačiau lengvatų taikymas 
joms nebuvo sustabdytas; mano, jog nepakankamai užtikrinant, kad būtų laikomasi 
nustatytų sąlygų, kenkiama ES siekiui pasaulio mastu skleisti socialinę politiką ir 
pagrindinius darbo standartus ir prieštarauja politikos suderinamumo vystymosi labui 
principui;

4. pripažįsta, kad nors iš tarptautinių tendencijų matyti, jog dvišaliuose prekybos 
susitarimuose vis dažniau prekybos planai siejami su darbo ir socialiniais standartais, 
laisvosios prekybos susitarimuose paprastai yra mažai nuorodų į socialinius standartus; 
apgailestauja, kad ES nėra taikoma vienoda socialinės sąlygos formuluotė, kuri galėtų būti 
įtraukta į visus dvišalius prekybos susitarimus; ragina ES į visus ES išorės prekybos 
susitarimus, įskaitant būsimus susitarimus PPO, įtraukti socialinę sąlygą laikantis kitų 
tarptautiniu mastu suderintų ir pripažintų standartų, t. y. pagrindinių TDO darbo standartų;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares remti iniciatyvas, skirtas skatinti našų užimtumą, 
investicijas į žmogiškuosius išteklius, perskirstymo mechanizmus, socialinę apsaugą, lyčių 
lygybę, socialinį dialogą ir veiksmingą darbo teisių taikymą;

6. ragina LPS šalis ir toliau visišką ir našų užimtumą bei padorų darbą visiems pripažinti 
pagrindiniu tvaraus vystymosi visų šalių labui veiksniu ir prioritetiniu tarptautinio 
bendradarbiavimo tikslu, taip pat skatinti plėtoti tarptautinę prekybą taip, kad būtų 
lengviau siekti visiško ir našaus užimtumo ir padoraus darbo visiems, kaip nustatyta 
2006 m. JT Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos priimtoje ministrų deklaracijoje dėl 
visiško užimtumo ir padoraus darbo;
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7. ragina LPS šalis atsižvelgiant į savo įsipareigojimus, prisiimtus dėl narystės TDO ir 
nustatytus TDO pagrindinių darbo teisių ir principų deklaracijoje bei tolesnėse 
priemonėse, priimtose per 1998 m. Tarptautinės darbo konferencijos 86-ąją sesiją, 
įsipareigoti savo įstatymuose ir praktikoje gerbti, skatinti ir įgyvendinti su pagrindinėmis 
teisėmis susijusius principus, t. y.:
(a) laisvę burtis į asociacijas ir veiksmingos kolektyvinių derybų teisės pripažinimą;
(b) visų formų priverstinio ar privalomojo darbo panaikinimą;
(c) veiksmingą vaikų darbo panaikinimą; taip pat
(d) diskriminavimo užimtumo ir darbo srityje panaikinimą;

8. pabrėžia, kad atskiros šalys ir valstybės narės pačios sprendžia, ar pasirašyti TDO 
konvencijas, tačiau apgailestauja dėl prasto socialinių standartų, ypač TDO konvencijų ir 
įmonių socialinės atsakomybės principų, įgyvendinimo ir vykdymo daugelyje ES šalių 
partnerių; taigi ragina ES imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti socialinių standartų 
įgyvendinimą; pabrėžia, kad TDO leidžia nustatyti prekybos sankcijas šalims, 
nesilaikančioms savo tarptautinių įsipareigojimų; ragina ES dvišaliuose ir regioniniuose 
susitarimuose toliau taikyti paskatomis ir sankcijomis pagrįstą požiūrį siekiant užtikrinti, 
kad būtų veiksmingai vykdomos ES preferencinių susitarimų socialinės nuostatos; 
pabrėžia, kad reikėtų nuolat stebėti BLS ir BLS+ sistemas, o stebėsena turėtų būti 
skaidresnė;

9. džiaugiasi, kad tarptautiniu lygmeniu buvo įdiegta unikali TDO tarptautinių darbo 
standartų priežiūros sistema, padedanti užtikrinti, kad šalys įgyvendintų konvencijas, 
kurias yra ratifikavusios; pabrėžia, kad kilus problemai TDO turėtų padėti šalims 
inicijuodama socialinį dialogą ir teikdama techninę pagalbą;

10. pažymi, kad ES jau yra įsipareigojusi, ypač savo prekybos susitarimuose, skatinti padorų 
darbą ir kovoti su išnaudojimu; tačiau taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ES netaiko 
sąlygų, kurias būtų galima numatyti daugelyje dvišalių ir regioninių LPS; atsižvelgdamas į 
tai ragina ES socialinę politiką įtraukti į Europos išorės veiksmų tarnybos veiklą siekiant 
užtikrinti, kad pagrindiniai darbo standartai būtų ratifikuojami ir įgyvendinami, išvengiant 
leidimų nukrypti nuo bendrų taisyklių, pvz., gamybos eksportui zonose, nes dėl tokių 
išimčių kyla pavojus, kad įgyvendinimo lygis prastės, o tai pakenks ir tam tikriems 
socialiniams standartams;

11. pabrėžia, kad PPO vykstančios derybos neturi kliudyti socialiniam vystymuisi; dar kartą 
pakartoja, kad TDO turėtų būti leista PPO teikti ekspertų ataskaitas prekybos ginčų metu;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti gerą valdymą finansų, mokesčių ir teismų 
srityse kaip būdą stiprinti socialinę globalizacijos plotmę;

13. primena, kad įmonių socialinė atsakomybė – tai koncepcija, pagal kurią įmonės savo noru 
į savo verslo strategiją įtraukia socialinius ir aplinkosaugos aspektus; pažymi, kad dėl 
įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos įgyvendinimo gali padidėti pasitikėjimas 
verslu, o tai itin svarbu Europos socialinei rinkos ekonomikai; tačiau pažymi, kad dėl 
įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos nevienalytiškumo, kai skirtingos įmonės taiko 
skirtingus socialinės apskaitos, audito ir atskaitomybės standartus, kyla klausimų dėl 
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palyginamumo; pripažįsta ES pastangas taikyti labiau apibendrintas gaires dėl įmonių 
socialinės atsakomybės apibrėžimo ir taikymo; tačiau pažymi, kad ši koncepcija ir toliau 
suprantama skirtingai ir nevienalytiškai; ragina ES tarptautiniuose forumuose imtis 
konkrečių veiksmų, kad įmonių socialinei atsakomybei nebebūtų taikomas savanoriškas 
požiūris ir įmonėms būtų nustatyti aiškūs teisiniai įpareigojimai dėl žmogaus teisių ir 
įmonių socialinės atsakomybės, taip pat veiksmingi būdai užtikrinti, kad jos būtų 
atsakingos pažeidimų atvejais; mano, kad, pavyzdžiui, kai tarptautinio verslo įmonės 
valstybių narių prašo investicijų garantijų, šios garantijos turėtų būti suteikiamos tik su 
sąlyga, kad laikomasi oficialių gairių dėl įmonių socialinės atsakomybės.

14. prašo Komisijos ir valstybių narių iniciatyviai spręsti socialinius su globalizacija susijusio 
koregavimo ir restruktūrizavimo padarinius;

15. ragina Komisiją iniciatyviau propaguoti pagrindines TDO konvencijas ir ES įkurti 
specialią telefono liniją, kuria paskambinę piliečiai galėtų pranešti apie Europos įmones, 
kurios bet kurioje pasaulio vietoje išnaudoja vaikus darbui; mano, kad šiai telefono linijai 
aptarnauti turėtų būti paskirta nedaug, bet pakankamai darbuotojų, kurie atliktų tyrimus, 
kad ji galėtų: a) skelbti metines rezultatų ataskaitas ir b) padėti Europos įmonėms iš savo 
tiekimo grandinių pašalinti vaikų darbą.

16. primygtinai ragina ES tarptautiniu mastu imtis atitinkamų priemonių, skirtų kovoti su 
socialiniu dempingu, kuris pasitaiko kai kurių šalių – ir ES, ir trečiųjų šalių, kurioms ES 
teikia paramą vystymuisi – verslo praktikoje.

17. pažymi, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp pramonės konkurencingumo didinimo ir 
dėmesio verslo poveikiui aplinkai ir visuomenei; pritaria Komisijos iniciatyvoms įmonių 
socialinės atsakomybės koncepciją įtraukti į pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“.
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