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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че корпоративната социална отговорност (КСО) е концепция, 
според която дружествата включват в своята бизнес стратегия и своите 
взаимодействия със заинтересованите лица и организации социални цели и такива, 
свързани с околната среда,

Б. като има предвид, че КСО е съществен елемент на европейския социален модел,

В. като има предвид, че КСО може да помогне правата на човека в развиващите се 
страни,

Г. като има предвид, че КСО е един от инструментите, които могат да се използват в 
борбата срещу недекларирания труд и избягването на данъци,

Д. като има предвид, че професионалните съюзи играят ключова роля в КСО,

1. счита, че КСО е ефективно средство за усъвършенстване на 
конкурентоспособността, сигурността и безопасността на работното място и 
работната среда;

2. призовава дружествата да бъдат настоятелно призовани да прилагат КСО с оглед 
гарантиране на физическата неприкосновеност, безопасността, физическото и 
психическо благоденствие, трудовите права и правата на човека на своите 
служители;

3. изтъква, че КСО следва да обърне внимание на нови области, като организацията на 
труда, равните възможности и социалната интеграция;

4. призовава към потвърждаване на мерките на КСО в законодателството, след като те 
бъдат приложени от няколко дружества;

5. изразява становище, че следва да се наблегне върху участието на всички 
заинтересовани от дружеството лица и организации и върху развиването на 
информираността на потребителите;

6. счита, че социалният диалог и Европейските работнически съвети са изиграли 
конструктивна роля за разработването на най-добри практики по отношение на 
КСО;

7. приветства насърчаването на КСО в международен мащаб и призовава Комисията 
да интегрира по-добре КСО в своите търговски политики и да разработи по-
обвързващи правила за европейските дружества, осъществяващи дейност в 
развиващите се страни пряко или чрез подизпълнители;
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8. изразява твърдо убеждение, че в Европейските насоки за заетост следва да се 
обърне по-голямо внимание на КСО.


