
AD\921560LV.doc PE498.150v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Attīstības komiteja

2012/2097(INI)

6.12.2012

ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par korporatīvo sociālo atbildību — sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz 
ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu
(2012/2097(INI))

Atzinumu sagatavoja: Catherine Grèze



PE498.150v02-00 2/7 AD\921560LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\921560LV.doc 3/7 PE498.150v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka korporatīvās sociālās atbildības (KSA) jēdziena neviendabīguma dēļ ir grūti 
salīdzināt KSA līmeņus, jo dažādi uzņēmumi ir izstrādājuši atšķirīgus standartus attiecībā 
uz grāmatvedību, revīziju un ziņošanu; uzsver, ka starptautiski saskaņots regulējums 
attiecībā uz KSA radītu uzticību un godīgumu darījumu attiecībās un veicinātu noteiktību, 
arvien labāku izpildāmību, universālumu un iespēju došanu iesaistītajām personām; 

2. piekrīt Komisijai, ka KSA ir jāattiecas uz cilvēktiesībām, darba un nodarbinātības praksi, 
vides jautājumiem (piemēram, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, resursu 
izmantošanas efektivitāti) un cīņu pret uzpirkšanu un korupciju, īstenojot labu pārvaldību 
nodokļu jomā (proti, pārredzamību, informācijas apmaiņu un godīgu nodokļu 
konkurenci); 

3. norāda, ka KSA attiecas uz daudziem sociālajiem standartiem, taču tiem pievērsts ļoti maz 
uzmanības, jo nav tikuši izveidoti rādītāji, ar kuriem izmērīt sasniegumus sociālo 
jautājumu risināšanā; 

4. uzsver, ka ieguldītājiem un patērētājiem vajadzētu būt iespējai viegli identificēt 
uzņēmumus, kas ir apņēmušies ievērot KSA, jo tas stimulētu šo uzņēmumu centienus;

5. uzsver, ka ES vajadzētu meklēt iespēju ieviest attiecīgas atzīmes vai marķējumu, ko 
izmantot kopā ar nosaukumiem vai uz produktiem tiem uzņēmumiem, kas ir apņēmušies 
ievērot KSA, lai tādējādi būtu viegli tos identificēt; 

6. norāda, ka KSA uzņēmumiem ir labākais instruments, ar kuru apliecināt apņemšanos, 
solidaritāti un atbildību pret sabiedrību, un ka tai ir arī būtiska nozīme, lai sasniegtu 
attīstības politikas saskaņotības (PCD) mērķus; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
veicināt KSA, pilnībā saskaņojot to ar pašreizējām starptautiskajām pamatnostādnēm, cita 
starpā nesen atjauninātajām ESAO pamatnostādnēm starptautiskiem uzņēmumiem, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas „Globālā līguma” desmit principiem, ISO 26000 
rekomendējošajiem standartiem par sociālo atbildību, SDO trīspusējo deklarāciju par 
principiem attiecībā uz starptautiskiem uzņēmumiem un sociālo politiku, kā arī ANO 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem; tomēr pauž nožēlu, ka KSA 
jautājumus atļauts risināt galvenokārt uz brīvprātības pamatiem;

7. pauž nožēlu par to, ka MVU trūkst informācijas par Globālo līgumu, saskaņā ar kuru 
uzņēmumi var apņemties pielāgot savu darbību un stratēģijas 10 vispārpieņemtiem 
principiem cilvēktiesību, darba, vides un korupcijas novēršanas jomā; 

8. uzsver, ka ANO Globālais pakts un ISO 26000 standarti nav pienācīgi pielāgoti MVU 
vajadzībām un tas visu KSA ideju Eiropas Savienībā padara mazāk efektīvu; 

9. vērš uzmanību uz nepieciešamību gan ES, gan valstu līmenī apsvērt iespēju izmantot 
nodokļu stimulus, lai veicinātu uzņēmumu KSA;
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10. uzsver, ka ar pilnīgi brīvprātīgu KSA var nepietikt, lai novērstu papildu sekas, kas rodas 
starptautisku uzņēmumu darbību rezultātā, tostarp cilvēktiesību pārkāpumus un kaitējumu 
videi; atkārtoti aicina ārvalstu ieguldītājus un uzņēmumus jaunattīstības valstīs pilnībā 
ievērot starptautiskus juridiski saistošos pienākumus attiecībā uz cilvēktiesībām, kā arī 
vides un SDO darba tiesību pamatstandartus un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus; prasa KSA politikas virzienos iekļaut arī īpašus pasākumus, lai novērstu 
nelikumīgo praksi par darbinieku iekļaušanu melnajos sarakstos, liedzot tiem piekļuvi 
nodarbinātībai, kas bieži vien notiek saistībā ar viņu līdzdalību un darbību arodbiedrībā 
vai viņu darbību saistībā ar veselības un drošības jautājumiem; 

11. uzsver, ka uzņēmumus vajadzētu mudināt īstenot KSA praksi, bet tos, kuri to jau ir 
ieviesuši — mudināt sasniegt izvirzītos mērķus; aicina Komisiju apsvērt stimulus, 
piemēram, priekšrocības ES publiskā iepirkuma līgumos, lai uzņēmumi KSA uzskatītu par 
iespēju, nevis par apdraudējumu;

12. uzsver, ka KSA rezultātam vajadzētu būt nepārprotamām saistībām ievērot darba ņēmēju 
tiesības, nodrošināt aizsardzību un sekmēt labklājību, nosakot snieguma rādītājus un 
precīzus kritērijus uzlabojumu noteikšanai, un norāda, kā jāizstrādā objektīvas, iekļaujošas 
un pārredzamas pārraudzības un efektīvas atbildības un īstenošanas mehānismi, lai 
novērstu neatbilstību, tostarp atklātāka un skaidrāka procedūra sūdzību iesniegšanai un 
izskatīšanai un izmeklēšanas uzsākšanai nepieciešamības gadījumā; 

13. atkārtoti uzsver, ka KSA būtu jāpiemēro visiem uzņēmumiem, lai radītu godīgus un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; norāda, ka attiecībā uz veidu, kādā ieguves 
rūpniecības uzņēmumi darbojas jaunattīstības valstīs, ir nepieciešams piemērot stingrākas 
prasības nekā tikai brīvprātīgu pieeju; uzsver, ka naftas industrijas ieguldījumi Nigērijā ir 
labs piemērs pašlaik piemērojamās KSA ierobežojumiem, jo šajā valstī uzņēmumi nedz 
pieņem KSA iniciatīvas, lai radītu ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, nedz arī veicina to 
mītnes valstu attīstību; pauž stingru atbalstu likumdošanas priekšlikumam, kurš paredzētu 
ziņojumu sagatavošanu atsevišķi par katru valsti, pamatojoties uz Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvas (EITI) standartiem, ziņojumus par pārdošanu un peļņu, kā arī 
par nodokļiem un ieņēmumiem, lai novērstu korupciju un izvairīšanos no nodokļiem; 
aicina Eiropas ieguves rūpniecības uzņēmumus, kas darbojas jaunattīstības valstīs, būt par 
sociālās atbildības un pienācīgas kvalitātes nodarbinātības veicināšanas paraugu;

14. aicina Komisiju īstenot turpmākas iniciatīvas ar mērķi izvērst un stiprināt KSA potenciālu 
cīņā pret klimata pārmaiņām (saistot to ar resursu un enerģijas izmantošanas efektivitāti), 
piemēram, uzņēmumu izejvielu iepirkuma procesā; 

15. uzsver, ka KSA vajadzētu piemērot visai globālās piegādes ķēdei, tostarp visiem 
apakšuzņēmēju līmeņiem un preču piegādei, darba ņēmēju nodrošināšanai vai 
pakalpojumu sniegšanai, ka tajā būtu jāietver noteikumi, ar kuriem paplašināt aizsardzību, 
attiecinot to uz migrantiem un aģentūru un norīkotiem darbiniekiem, un ka tai būtu 
jābalstās uz taisnīgu samaksu un pienācīgiem darba apstākļiem un jāgarantē arodbiedrību 
tiesības un brīvības; uzskata, ka ir sīkāk jāprecizē jēdziens „atbildīga piegādes ķēdes 
pārvaldība”, lai to varētu izmantot kā mehānismu KSA veicināšanā; 

16. uzskata, ka patiesas nabadzības samazināšanas nolūkā KSA programmā būtu jāpievēršas 
arī MVU, jo to kopējā sociālā un vides ietekme ir būtiska; 
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17. uzskata, ka ES uzņēmumiem vajadzētu būt juridiski atbildīgiem un ka starp tiem un to 
filiālēm un struktūrvienībām, ko tie kontrolē jaunattīstības valstīs, būtu jāīsteno dažāda 
veida pārskatatbildības un saistību mehānismi, turklāt atbalsta ES pilsoniskās sabiedrības 
darbu, aktīvi iesaistoties informētības paaugstināšanā attiecībā uz pārkāpumiem, ko šie 
uzņēmumi veikuši ārvalstīs; 

18. uzstāj, ka valsts pienākums ir īstenot aizstāvību pret cilvēktiesību un darba tiesību 
pārkāpumiem, tostarp pret uzņēmumu izdarītiem pārkāpumiem, saukt uzņēmumus pie 
atbildības, nodrošināt biedrošanās brīvību un tiesības uz darba koplīgumu slēgšanu, un 
nodrošināt tiesas pieejamību visiem cietušajiem; aicina Komisiju izstrādāt efektīvus 
pasākumus, lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas programmu „Aizsargāt, ievērot 
un labot”, ko iesniedza ANO īpašais pārstāvis uzņēmējdarbības un cilvēktiesību lietās 
John Ruggie;

19. uzsver, ka ANO pamatprincipu par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām labāka īstenošana 
veicinās ES mērķus attiecībā uz konkrētiem cilvēktiesību jautājumiem un darba 
pamatstandartiem; tāpēc aicina ES censties panākt skaidru starptautisku tiesisko 
regulējumu, kas reglamentētu uzņēmumu pienākumus un saistības attiecībā uz 
cilvēktiesībām;

20. atzinīgi vērtē to, ka pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis to uzņēmumu skaits, kuri sniedz 
informāciju par savas darbības rezultātiem vides, sociālajā un pārvaldības (ESG) jomā; 
tomēr norāda, ka tikai ļoti neliela daļa no pasaules uzņēmumiem sagatavo attiecīgos 
ziņojumus; norāda, ka, lai gan ES kontu modernizācijas Direktīva 2003/51/EK1 paredz 
obligātu informācijas izpaušanas līmeni galvenajiem darbības rādītājiem gan finanšu, gan 
nefinanšu jomā, tā nenosaka nekādas prasības attiecībā uz to rādītāju veidiem, kas 
jāiekļauj gada pārskatos; aicina Komisiju izskatīt iespējamos turpmākos pasākumus, lai 
stiprinātu ESG informācijas izpaušanu Eiropas līmenī; 

21. uzsver, ka ES palīdzība trešo valstu valdībām sociālā un vides regulējuma īstenošanā, kā 
arī efektīvs kontroles režīms ir nepieciešams papildinājums, lai uzlabotu Eiropas 
uzņēmumu KSA visā pasaulē; 

22. uzsver, ka sociāli atbildīgs ieguldījums (SAI) ir daļa no KSA īstenošanas procesa 
ieguldījumu lēmumu jomā; norāda, ka pašlaik gan nav universālas SAI definīcijas, bet 
parasti tajā apvieno ieguldītāju finansiālos mērķus ar viņu rūpēm par sociālajiem, vides, 
ētikas un korporatīvās pārvaldības jautājumiem; 

23. mudina ES un dalībvalstis īstenot turpmākus politikas iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt 
informētību un stiprināt SAI attīstību, cita starpā apsverot iespēju tiesiski formulēt SAI 
obligāto standartu kopumu, it īpaši saistībā ar ES ieguldījumu un tirdzniecības 
nolīgumiem ar jaunattīstības valstīm; 

24. norāda, ka KSA ir mehānisms, ar kuru darba devēji var atbalstīt savus darbiniekus un 
vietējās kopienas jaunattīstības valstīs, un ka tā var nodrošināt ienākumu taisnīgu sadali, 
lai attīstītu ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo labklājību un vairāk cilvēkiem palīdzētu 
izkļūt no nabadzības, jo īpaši finanšu krīzes laikā; pauž nožēlu, ka sociālās iesaistīšanās 

                                               
1 OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.
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protokoli pašlaik ir tikai brīvprātīgi, un mudina Komisiju padarīt tos saistošus;

25. prasa pilnībā un aktīvi apspriesties ar pārstāvības organizācijām, tostarp arodbiedrībām, 
un iesaistīt tās uzņēmumu KSA procesu un struktūru attīstībā, darbībā un uzraudzībā, 
tostarp izmantojot pastāvīgu darbinieku prasmju attīstību, kvalifikācijas celšanu, 
apmācību un mūžizglītību, strādājot ar darba devējiem un ievērojot patiesas partnerības 
pieeju.
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