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PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą atlikti Eurobarometro apklausas dėl pasitikėjimo 
verslu; pritaria, kad įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai padėti atkurti prarastą 
pasitikėjimą, nes tai neabejotinai reikalinga norint, kad atsigautų ekonomika;

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA apimamų sričių bendras reguliavimas ir savireguliacija 
negali pakeisti tinkamo reguliavimo, tačiau mano, kad reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas – galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir skaidrumą;

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą pradėti praktinio ĮSA įgyvendinimo iniciatyvą; 
mano, kad ji turi papildyti bendro reguliavimo ir savireguliacijos gerosios praktikos 
kodeksą ir sudaryti galimybes visiems suinteresuotiesiems subjektams įsitraukti į 
kolektyvinio mokymosi procesą siekiant pagerinti įvairių suinteresuotųjų subjektų su ĮSA 
susijusių veiksmų efektyvumą ir atskaitomybę;

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto dėl įmonių nefinansinės informacijos atskleidimo; perspėja, kad terminas 
„nefinansinis“ neturėtų maskuoti tikrųjų finansinių verslo poveikio visuomenei, aplinkai ir 
žmogaus teisėms padarinių; ragina pateikti plataus užmojo pasiūlymą, kuris padėtų ES 
visapusiškai įsitraukti į daugelį kitų esamų tarptautinių iniciatyvų dėl privalomų įmonių 
tvarumo ataskaitų ir kuris visiškai atitiktų siekį, kad iki šio dešimtmečio pabaigos 
integruotų ataskaitų teikimas, kaip dabar numatyta Tarptautinio integruotų ataskaitų 
teikimo tarybos, taptų pasauliniu standartu;

5. smerkia įmonių korupciją ir mokesčių slėpimą; ragina Komisiją diskusijose dėl ĮSA 
aptariant gerą valdymą iš naujo atkreipti dėmesį į šiuos klausimus;

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik tada, 
jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų strategijai; mano, 
kad Komisija turėtų išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA strategija būtų priimama 
įmonės valdybos lygmeniu.


