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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) koncepcijos įvairiapusiškumo, nes 
skirtingos įmonės parengė skirtingus apskaitos, audito ir ataskaitų teikimo standartus, 
sunku palyginti įmonių socialinės atsakomybės lygį; pabrėžia, kad tarptautiniu mastu 
sutartos įmonių socialinės atsakomybės taisyklės užtikrintų pasitikėjimą ir sąžiningumą 
palaikant verslo santykius ir neštų naudą siekiant tikrumo, laipsniško įvykdomumo, 
universalumo ir suinteresuotųjų šalių įgalinimo; 

2. pritaria Komisijai, kad įmonių socialinė atsakomybė turi apimti žmogaus teisių, darbo ir 
užimtumo praktikos aspektus, su aplinkos apsauga susijusius klausimus (pvz., biologinės 
įvairovės, klimato kaitos, efektyvaus išteklių naudojimo klausimus) ir kovą su 
kyšininkavimu bei korupcija, pvz., vykdant gerą mokesčių valdymą (ypač taikant 
skaidrumo, keitimosi informacija ir sąžiningos konkurencijos mokesčių srityje principus); 

3. primena, kad įmonių socialinė atsakomybė apima daug socialinių standartų, kuriems 
skiriama labai nedaug dėmesio, nes nenustatyti rodikliai, pagal kuriuos būtų galima 
vertinti pažangą socialinėje srityje; 

4. pabrėžia, kad investuotojai ir vartotojai turėtų galėti lengvai atpažinti įmones, kurios 
įsipareigojo laikytis įmonių socialinės atsakomybės nuostatų, nes taip šios įmonės būtų 
paskatintos ir toliau dėti minėtas pastangas;

5. pabrėžia, kad reikia, jog ES išnagrinėtų galimybę šalia įmonių, kurios įsipareigojo laikytis 
įmonių socialinės atsakomybės nuostatų, pavadinimo ar ant jų produktų pradėti dėti tam 
tikrą ženklą ar etiketę, kad jas būtų galima lengviau atpažinti; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad įmonių socialinė atsakomybė – geriausia priemonė įmonėms 
siekiant parodyti savo įsipareigojimą, solidarumą ir atsakomybę visuomenei ir kad ji taip 
pat būtina norint pasiekti politikos suderinamumo vystymosi labui tikslą; pritaria 
Komisijos įsipareigojimui skatinti įmonių socialinę atsakomybę visapusiškai laikantis 
dabartinių tarptautinių gairių, be kita ko, neseniai atnaujintų EBPO rekomendacijų 
daugiašalėms įmonėms, dešimties Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principų, 
Socialinės atsakomybės gairių standarto ISO 26000, Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) trišalės deklaracijos dėl principų, susijusių su daugiašalėmis įmonėmis ir socialine 
politika, ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų; tačiau apgailestauja, kad 
įmonių socialinės atsakomybės nuostatos yra dažniausiai neprivalomojo pobūdžio;

7. apgailestauja, kad MVĮ stokoja informacijos apie pasaulinį susitarimą, pagal kurį įmonės 
gali įsipareigoti suderinti savo veiksmus ir strategijas su dešimčia visuotinai priimtinų 
principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse; 

8. pabrėžia, kad JTO pasaulinis susitarimas ir standartai ISO 26000 nepakankamai pritaikyti 
prie MVĮ poreikių, todėl įmonių socialinė atsakomybė Europos Sąjungoje taikoma ne itin 
veiksmingai; 
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9. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia ES ir nacionaliniu lygmeniu išnagrinėti būdus, kaip 
mokesčių paskatos galėtų būti naudojamos siekiant skatinti daugiau įmonių laikytis 
įmonių socialinės atsakomybės nuostatų;

10. pabrėžia, kad, kaip visiškai savanoriško įsipareigojimo, įmonių socialinės atsakomybės 
gali nepakakti siekiant kovoti su daugiašalių įmonių veiklos daromu išorės poveikiu, 
įskaitant žmogaus teisių pažeidimus ir aplinkos būklės blogėjimą; dar kartą ragina, kad 
besivystančiose šalyse veiklą vykdantys užsienio investuotojai ir įmonės visiškai laikytųsi 
tarptautinių teisiškai privalomų įpareigojimų, susijusių su žmogaus teisėmis, taip pat 
aplinkosaugos ir pagrindinių TDO darbo standartų bei JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų; ragina į įmonių socialinės atsakomybės politiką įtraukti ir 
konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama kovoti su neteisėta praktika, kai 
darbuotojai įrašomi į juodąjį sąrašą ir iš jų atimama galimybė įsidarbinti dažnai dėl to, kad 
jie priklauso profesinėms sąjungoms ir dalyvauja jų veikloje, arba todėl, kad atlieka 
atstovų sveikatos ir saugos klausimais vaidmenį; 

11. pabrėžia, kad įmonės turėtų būti skatinamos įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės 
praktiką, o įmonės, kuriose minėta praktika jau taikoma, turėtų būti raginamos siekti 
įmonių socialinės atsakomybės tikslų; prašo Komisijos apsvarstyti galimybes taikyti 
paskatas, pvz., suteikti pirmenybę sudarant ES viešųjų pirkimų sutartis, kad įmonės 
suvoktų įmonių socialinę atsakomybę kaip galimybę, o ne kaip grėsmę;

12. pabrėžia, kad įgyvendinant įmonių socialinę atsakomybę turėtų būti prisiimti aiškūs 
įsipareigojimai gerbti darbuotojų teises, užtikrinti jų apsaugą ir gerovę remiantis veiklos 
rodikliais bei aiškiomis pokyčių vertinimo gairėmis ir kad norint kovoti su reikalavimų 
nesilaikymu turėtų būti nustatytos objektyvios, įtraukios ir skaidrios stebėsenos ir 
veiksmingos atskaitomybės bei vykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant atviresnę ir 
aiškesnę skundų teikimo bei svarstymo ir prireikus tyrimų inicijavimo procedūrą; 

13. pakartoja, kad įmonių socialinė atsakomybė turėtų būti taikoma visoms įmonėms siekiant 
sukurti sąžiningas ir vienodas sąlygas; pabrėžia, kad dėl gavybos pramonės įmonių 
veiklos pobūdžio besivystančiose šalyse reikia pereiti nuo savanoriškos prie privalomos 
tvarkos; pabrėžia, kad naftos pramonės investicijos Nigerijoje – geras šiuo metu taikomos 
įmonių socialinės atsakomybės apribojimo pavyzdys, kai įmonėms nepavyko imtis įmonių 
socialinės atsakomybės iniciatyvų siekiant kurti tvarią įmonių veiklos praktiką arba 
prisidėti prie priimančiųjų valstybių vystymosi; labai remia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ataskaitų pagal atskiras šalis rengimo pagal Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvos (GPSI) standartus, kuriose būtų pateiktos pardavimo ir 
pelno bei mokesčių ir pajamų ataskaitos, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir mokesčių 
vengimui; ragina besivystančiose šalyse veiklą vykdančias Europos gavybos pramonės 
įmones rodyti pavyzdį, kaip laikytis įmonių socialinės atsakomybės nuostatų ir propaguoti 
deramą darbą;

14. ragina Komisiją imtis tolesnių iniciatyvų, kuriomis siekiama atskleisti ir pagerinti įmonių 
socialinės atsakomybės galimybes kovoti su klimato kaita (susiejant ją su išteklių ir 
energijos vartojimo efektyvumu), pvz., per įmonių žaliavų pirkimo procesus; 

15. pabrėžia, kad įmonių socialinė atsakomybė turėtų būti taikoma visai pasaulinei tiekimo 
grandinei, įskaitant visų lygių subrangos sutarčių sudarymą ir prekių tiekimą, aprūpinimą 
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darbuotojais ar paslaugų teikimą, ji turėtų apimti nuostatas, pagal kurias turėtų būti 
užtikrinama migrantų, agentūrų ir komandiruojamų darbuotojų apsauga, ir būti pagrįsta 
teisingo darbo užmokesčio bei deramų darbo sąlygų principais ir užtikrinti profesinių 
sąjungų teises ir laisves; laikosi nuomonės, kad reikėtų patikslinti atsakingo tiekimo 
grandinių valdymo sąvoką kaip įmonių socialinės atsakomybės priemonę; 

16. mano, kad, siekiant iš tiesų daryti poveikį mažinant skurdą, įmonių socialinės 
atsakomybės darbotvarkėje taip pat turi būti skiriamas dėmesys MVĮ, nes jų bendras 
socialinis poveikis ir poveikis aplinkai yra svarbus; 

17. mano, kad ES įmonės turėtų būti traukiamos teisinėn atsakomybėn ir turėtų būti 
įgyvendinami šioms įmonėms ir jų patronuojamosioms įmonėms ir besivystančiose šalyse 
jų kontroliuojamiems subjektams taikytini įvairių rūšių atskaitomybės ir atsakomybės 
mechanizmai; be to, palankiai vertina ES pilietinės visuomenės, aktyviai siekiančios 
didinti informuotumą apie šių įmonių užsienyje padarytus pažeidimus, dedamas 
pastangas; 

18. primygtinai pabrėžia valstybės pareigą apsaugoti nuo žmogaus ir darbo teisių pažeidimų, 
įskaitant įmonių daromus pažeidimus, patraukti įmones atsakomybėn, užtikrinti asociacijų 
laisvę ir kolektyvinių derybų teises ir suteikti nukentėjusiesiems galimybes kreiptis į 
teismą; ragina Komisiją parengti efektyvias priemones, reikalingas JT specialiojo 
įgaliotinio įmonių ir žmogaus teisėms Johno Ruggie pateiktai JT programai „Ginti, gerbti 
ir taisyti“ įgyvendinti;

19. pabrėžia, kad geriau įgyvendinus JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus bus 
galima lengviau pasiekti ES tikslus, susijusius su konkrečiais žmogaus teisių klausimais ir 
pagrindiniais darbo standartais; taigi ragina ES siekti, kad būtų sukurta aiški tarptautinė 
teisinė sistema, pagal kurią būtų apibrėžta įmonių atsakomybė ir pareigos žmogaus teisių 
srityje;

20. palankiai vertina tai, kad pastaraisiais metais labai padaugėjo įmonių, atskleidžiančių 
informaciją apie savo veiklos aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityje rezultatus; vis 
dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad ataskaitas teikia tik maža visų pasaulio įmonių dalis; 
pažymi, kad, nors ES sąskaitų modernizavimo direktyvoje 2003/51/EB1 nustatytas 
būtinasis informacijos apie svarbiausius finansinės ir nefinansinės veiklos rodiklius 
atskleidimo reikalavimas, joje nenustatyti jokie reikalavimai, pagal kuriuos būtų nurodyta, 
kokius rodiklius įtraukti į metines ataskaitas; ragina Komisiją išnagrinėti daugiau galimų 
priemonių siekiant sugriežtinti informacijos apie veiklą aplinkosaugos, socialinėje ir 
valdymo srityje teikimo Europos lygmeniu reikalavimus; 

21. pabrėžia, kad trečiųjų šalių vyriausybėms teikiama ES pagalba, siekiant padėti joms 
įgyvendinti socialines ir aplinkosaugos reguliavimo nuostatas ir taikyti veiksmingas 
kontrolės sistemas, yra būtina papildoma priemonė norint skatinti Europos įmonių 
socialinę atsakomybę pasaulio mastu; 

22. pabrėžia, kad socialiai atsakingos investicijos – įmonių socialinės atsakomybės 
įgyvendinimo proceso priimant investicinius sprendimus dalis; pažymi, kad šiuo metu 

                                               
1 OL L 178. 2003 7 17. p. 16.
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nėra bendros socialiai atsakingų investicijų apibrėžties, tačiau paprastai į šią apibrėžtį 
įtraukiami investuotojų finansiniai tikslai ir jiems rūpimi socialiniai, aplinkosaugos, etikos 
ir įmonių valdymo klausimai; 

23. primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares imtis tolesnių politikos iniciatyvų, kuriomis 
siekiama didinti informuotumą apie socialiai atsakingas investicijas ir paskatinti jų plėtotę, 
pavyzdžiui, apsvarstant socialiai atsakingų investicijų būtiniausių standartų teisinę 
formuluotę, ypač atsižvelgiant į ES investicijų ir prekybos susitarimų su besivystančiomis 
šalimis taikymo sritį; 

24. pažymi, kad įmonių socialinė atsakomybė – priemonė, kurią taikydami darbdaviai gali 
remti savo darbuotojus ir vietos bendruomenes besivystančiose šalyse, ir kad ją galima 
naudoti norint teisingai paskirstyti pelną ir taip kurti tvarią ekonominę ir socialinę gerovę 
ir padėti daugiau žmonių įveikti skurdą, ypač finansų krizės laikotarpiu; apgailestauja dėl 
to, kad socialinės intervencijos protokolai šiuo metu taikomi tik savanoriškai, ir 
primygtinai ragina Komisiją padaryti juos privalomus;

25. ragina visapusiškai ir aktyviai konsultuotis su atstovaujančiomis organizacijomis, įskaitant 
profesines sąjungas, ir skatinti jas dalyvauti įmonių socialinės atsakomybės procesų ir 
struktūrų kūrimo, taikymo ir stebėsenos veikloje, be kita ko, nuolat tobulinti darbuotojų 
įgūdžius ir kelti jų kvalifikaciją skatinant mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, palaikant 
su darbdaviais tikros partnerystės santykius.



AD\921560LT.doc 7/7 PE498.150v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 6.12.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

23
1
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles 
Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, 
Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva 
Zanicchi

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ioan Enciu, Emilio Menéndez del Valle, Helmut Scholz


