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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var palīdzēt 
atjaunot zaudēto uzticību, kas ir absolūti nepieciešams, lai veicinātu ekonomikas 
atveseļošanos;

2. uzsver, ka kopregulējums un pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu regulējumu nevienā 
jomā, kas saistīta ar korporatīvo sociālo atbildību, taču uzskata, ka tas varētu sekmēt 
esošās privātās un brīvprātīgas korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvas, nosakot 
minimālus principus, kas nodrošinātu saskaņotību, būtiskumu, dažādu ieinteresēto personu 
līdzdalību un pārredzamību;

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izveidot prakses kopienu attiecībā uz korporatīvo sociālo 
atbildību; uzskata, ka tai jāpapildina kopregulējuma un pašregulējuma labas prakses 
kodekss, kas ļautu visām ieinteresētajām personām iesaistīties kolektīvā mācību procesā, 
lai palielinātu dažādu ieinteresēto personu korporatīvās sociālās atbildības darbību
efektivitāti un atbildību;

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu iesniegt tiesību akta priekšlikumu par uzņēmuma 
nefinansiālās informācijas izpaušanu ; brīdina, ka jēdzienu „nefinansiālā” nedrīkst 
izmantot, lai slēptu patiesās finansiālās sekas, kādas uzņēmuma darbība rada sociālajā, 
vides un cilvēktiesību jomā; aicina iesniegt vērienīgu priekšlikumu, kas ļautu ES atrasties 
vairāku pašreizējo starptautisko iniciatīvu centrā par obligātu korporatīvās noturības 
ziņošanu, un, kas pilnībā atbilstu mērķim padarīt integrētu ziņošanu, ko pašreiz attīsta 
Starptautiskā Integrēto pārskatu komiteja, par pasaulē pieņemtu normu līdz šīs 
desmitgades beigām;

5. nosoda korporatīvo korupciju un nodokļu nemaksāšanu; aicina Komisiju no jauna uzsvērt 
šos jautājumus debatēs par korporatīvo sociālo atbildību sadaļā par labu pārvaldību;

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo sociālo atbildību un labu korporatīvo vadību var 
izveidot tikai tad, ja korporatīvā sociālā atbildība tiek integrēta uzņēmuma ikdienas 
finanšu stratēģijā; uzskata, ka Komisijai būtu jāizpēta iespējas nodrošināt to, ka 
vienošanos par korporatīvās sociālās atbildības stratēģijām pieņem valdes līmenī.


