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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes mértékben hozzájárulhat az elvesztett bizalom 
visszaállításához, hiszen ez feltétlenül szükséges a gazdasági fellendüléshez;

2. kihangsúlyozza, hogy az együttszabályozás és az önszabályozás a vállalati társadalmi 
felelősségvállaláshoz tartozó semmilyen területen nem helyettesítheti a megfelelő 
szabályozást, azonban reméli, hogy ezek támogatni tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több érdekelt fél bevonása és az átláthatóság biztosítása 
érdekében minimumelveket állapítanak meg;

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatával foglalkozó 
közösség létrehozására vonatkozó szándékát; úgy tekinti, hogy ennek ki kell egészítenie 
az önszabályozási és együttszabályozási gyakorlatokra vonatkozó helyes módszerek 
kódexét, valamennyi érdekelt félnek megadva a lehetőséget arra, hogy részt vehessen egy 
kollektív tanulási folyamatban, növelve ezáltal a több érdekelt felet tömörítő vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó tevékenységek hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát;

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási javaslatot 
terjesszen elő a vállalatok „nem pénzügyi információinak közzétételéről”; figyelmeztet 
arra, hogy a „nem pénzügyi” kifejezés használatának nem szabad elrejtenie a társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogi hatások vállalatokra gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan nagyralátó javaslatot szorgalmaz, amely az Uniót helyezi a 
kötelező vállalati fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó, aktuális nemzetközi 
kezdeményezések középpontjába, és amely maradéktalanul összhangban áll azzal a 
célkitűzéssel, hogy az integrált jelentéstétel – amelyen jelenleg a Nemzetközi Integrált 
Beszámolási Tanács dolgozik – váljon globális standarddá az évtized végére;

5. elítéli a vállalati korrupciót és az adócsalást; felhívja a Bizottságot, hogy újra 
hangsúlyozza ezeket a kérdéseket a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
vitában, a „jó kormányzás”címszó alatt;

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást csak úgy 
lehet összekapcsolni, ha a vállalati társadalmi felelősségvállalás a vállalatok szerves 
részévé válik, amely befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak fel kell tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát vezetőségi szinten egyeztessék.


