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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства намерението на Комисията да проведе проучвания на Евробарометър 
относно доверието в бизнеса; счита, че корпоративната социална отговорност 
(КСО) може да допринесе в пълна степен за възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно необходимо за икономическото възстановяване;

2. подчертава, че съвместно регулиране и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя от областите, обхващани от КСО, но счита, че 
те ще укрепят съществуващите частни и доброволни инициативи в областта на КСО 
чрез създаване на минимални принципи, за да се осигури последователност, 
същественост, участие на множество заинтересовани страни и прозрачност;

3. приветства намерението на Комисията да стартира „Общност за обмяна на 
практики“ за КСО,  счита, че това трябва да е в допълнение към кодекса за добри 
практики за съвместно регулиране и саморегулиране, позволяващ на всички 
заинтересовани страни да се включат в процес на колективно учене, с цел да 
подобрят ефективността и отчетността на дейностите за КСО, в които участват 
множество заинтересовани страни;

4. изцяло подкрепя намерението на Комисията да внесе законодателно предложение 
относно „разпространението на нефинансова информация“ от бизнеса; 
предупреждава, че употребата на термина „нефинансова“ следва да не прикрива 
реалните финансови последствия върху бизнеса от социални и  екологични 
въздействия, както и от влиянието на сферата, свързана с правата на човека; 
призовава за амбициозно предложение, което да постави ЕС в основата на много 
актуални международни инициативи относно задължителната корпоративна 
отчетност във връзка с устойчивостта и което изцяло да съответства на целта за 
извършване на интегрирано отчитане, понастоящем разработено от Съвета по 
международно интегрирано отчитане, световната норма до края на десетилетието;

5. осъжда корпоративната корупция и укриването на данъци; призовава Комисията да 
постави нов акцент върху тези въпроси в разискването относно КСО под заглавието 
„добро управление“;

6. подчертава, че връзката между добра корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде постигната единствено, ако КСО е основна 
част от дружеството, оказваща влияние върху ежедневната му финансова стратегия; 
счита, че Комисията следва да проучи възможностите да гарантира, че стратегията 
за КСО е одобрена на равнище управителен съвет.


