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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl socialinės politikos, pagal kurią skatinami darbo ir socialiniai standartai, išorės 
aspekto ir dėl Europos įmonių socialinės atsakomybės
(2010/2205(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 7, 9, 145–161, 206–209 ir 
219 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 5,12, 14, 15, 16, 21, 23, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 ir 36 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (1948 m.) ir kitus Jungtinių Tautų 
dokumentus žmogaus teisių klausimais, ypač į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą (1966 m.), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (1966 m.), 
Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (1965 m.), Konvenciją 
dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (1979 m.) ir Vaiko teisių 
konvenciją (1989 m.),

– atsižvelgdamas į Europos socialinę chartiją, ypač į jos 5, 6 ir 19 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos konvenciją dėl migruojančių darbuotojų teisinio statuso,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas, ypač į aštuonias 
pagrindines konvencijas: Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas 
gynimo ir į Konvenciją dėl veiksmingo teisės į kolektyvines darbuotojų derybas 
pripažinimo (Konvencijos Nr. 87 ir 98), į konvencijas dėl visų priverstinio ar privalomojo 
darbo formų panaikinimo (Konvencijos Nr. 29 ir 105), į konvencijas dėl diskriminacijos 
darbo ir profesinės veiklos srityje (konvencijos Nr. 100 ir 111) ir į konvencijas dėl vaikų 
darbo veiksmingo panaikinimo (konvencijos Nr. 138 ir 192),

– taip pat atsižvelgdamas į šias TDO konvencijas: TDO-94, Išlygos dėl darbo (Viešųjų 
pirkimų sutartys); TDO-117, Pagrindiniai socialinės politikos tikslai ir standartai, ypač į 
IV dalį; TDO-154, Kolektyvinės derybos,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. Tarptautinėje darbo konferencijoje visuotiniu 
susitarimu patvirtintus TDO Padoraus darbo darbotvarkę ir Visuotinį darbo vietų paktą,

– atsižvelgdamas į Marakešo sutartį, pagal kurią įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija, 
ir į deklaraciją, priimtą 2001 m. lapkričio mėn. Dohoje vykusioje ketvirtoje ministrų 
konferencijoje, ypač į jos 31 dalį,

– atsižvelgdamas į Visuotinį susitarimą dėl prekybos paslaugomis, ypač į jo 1 straipsnio 2 
dalies d punktą, vadinamąją nuostatą MODE 4,
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– atsižvelgdamas į Pasaulinės komisijos globalizacijos socialinės dimensijos klausimais 
pranešimą „Teisinga globalizacija: sudaryti galimybes visiems“,1

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pitsberge vykusio Didžiojo dvidešimtuko 
(G20) susitikime patvirtintą Vadovų pareiškimą;

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2009, 
įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, ir į jį keičiantį 
Reglamentą Nr. 546/20092,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje3,

– atsižvelgdamas į savo 1996 m. rugsėjo 20 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
pagarbos demokratijos principams ir žmogaus teisėms įtraukimo į Bendrijos ir trečiųjų 
šalių susitarimus (COM(1995)0216)4 ir į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose5,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl atvirumo ir demokratijos 
tarptautinėje prekyboje6, kurioje PPO buvo raginama laikytis pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) socialinių standartų, o Europos Sąjunga – paklusti TDO 
sprendimams, įskaitant galimus raginimus taikyti sankcijas sunkiai pažeidus pagrindinius 
socialinius standartus,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems 
skatinimo7, kurioje raginama skatinti deramą darbą įtraukiant socialinius standartus į 
Europos Sąjungos prekybos susitarimus, ypač į dvišalius susitarimus,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl socialinio globalizacijos 
aspekto8,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl vaikų išnaudojimo 
besivystančiose šalyse, ypatingą dėmesį skiriant vaikų darbui9,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl sąžiningos prekybos ir plėtros10,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 22 d. rezoliuciją „Pasaulinė Europa. Išoriniai 
konkurencingumo aspektai“11, kuria reaguojama į Komisijos komunikatą Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo 

                                               
1 ˇeneva, TDO 2004 m.
2 OL L 48, 2008 2 22, p.82
3 OL L 18, 1997, 1 21, p. 1.
4 OL C 320, 1996 10 28, p. 261.
5 OL C 295E, 2006 11 29, p. 107.
6 OL C 112E, 2002 5 9, p. 326.
7 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 321.
8 OL C 280 E, 2006 11 18, p. 65.
9 OL C 157 E, 2006 7 6, p. 84.
10 OL C 303 E, 2006 12 13, p. 865.
11 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 128.



PR\841024LT.doc 5/13 PE454.428v01-00

LT

vietų kūrimo strategijos dalis“ (COM(2006)0567),

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl ekonominės partnerystės susitarimų su AKR 
regionais ir šalimis, ypač į 2002 m. rugsėjo 26 d.1, 2007 m. gegužės 23 d.2 ir 2007 m. 
gruodžio 12 d. rezoliucijas3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarybos išvadas „Besikeičiantis pasaulis: iššūkis 
ES“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Socialinis globalizacijos aspektas. ES politikos 
indėlis užtikrinant jos naudą visiems“ (COM(2004)0383),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Skatinti padorų darbą visiems. Europos 
Sąjungos indėlis įgyvendinant padoraus darbo pasaulyje darbotvarkę“ 
(COM(2006)0249),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena: Prekybos 
politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis (COM(2010)0612),

– atsižvelgdamas į bendrąją lengvatų sistemą (BLS), galiojančią nuo 2006 m. sausio 1 d. 
pagal kurią didesniam prekių skaičiui netaikomi muitai arba taikomi sumažinti muitai ir 
kuri apima ir naują skatinamąją priemonę, skirtą pažeidžiamiausioms šalims, turinčioms 
ypatingų prekybinių, finansinių ar vystymosi poreikių,

– atsižvelgdamas į visus Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimus,

– ypač atsižvelgdamas į partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo 
vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos Sąjungos, pasirašytą 2000 m. birželio 
23 d. Kotonu ir pataisytą 2005 m. ir 2010 m.,

– atsižvelgdamas į užbaigtas derybas dėl ES ir Kolumbijos bei Peru daugiašalio prekybos 
susitarimo pasirašymo,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2010 m. sausio 14 d. surengtą klausymą „Socialinių 
ir aplinkos apsaugos standartų taikymas prekybos derybose“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą bei į Vystymosi 
komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A7-0000/2010),

                                               
1 OL C 273 E, 2003 11 14, p. 305.
2 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 301.
3 OL C 323 E, 2008 12 18, p. 361.
4 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvados dėl vaikų darbo, 10937/1/10.
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A. kadangi Sąjungos reputacija ir patikimumas priklauso nuo praktikos valstybėse narėse ir 
turi lemiamą reikšmę Europos Sąjungai derantis dėl prekybinių santykių su trečiosiomis 
šalimis,

B. kadangi visos valstybės narės ir visos kitos valstybės, pasirašiusios Jungtinių Tautų 
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, privalo užtikrinti profesinių sąjungų aktyvių narių 
apsaugą,

C. kadangi TDO pagrindinės konvencijos tarptautiniu mastu pripažįstamos kaip sąžiningos 
tarptautinės prekybos pagrindas ir kadangi, deja, ne visos valstybės narės visapusiškai jų 
laikosi,

D. kadangi Sąjunga suinteresuota sudaryti dvišalius prekybos susitarimus, kurie naudingi 
Sąjungai ir prekybos partneriams, jei abi šalys gerbia Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje įtvirtintas teises,

E. kadangi visos valstybės narės turi aiškiai laikytis Europos socialinio modelio principų, 
kai sprendžiami socialiniai ir valstybių narių bendradarbiavimo pagal atvirąjį 
koordinavimo metodą klausimai,

F. kadangi Jungtinės Valstijos, kurios pačios save skelbia pagrindinėmis demokratijos 
sergėtojomis pasaulyje, ratifikavo tik dvi iš aštuonių TDO konvencijų, t. y. Konvenciją 
Nr. 105 dėl priverstinio darbo ir Konvenciją Nr. 182 dėl vaikų darbo,

G. kadangi, kai Europos Sąjunga reikalauja atitikties tarptautiniams darbo standartams, tam 
tikros besivystančios šalys teigia, jog joms daromas spaudimas atsisakyti savo santykinio 
pranašumo,

H. kadangi kai kurios trečiosios šalys derėdamosi dėl prekybos susitarimų su ES bando 
įgyvendinti nuostatą MODE 41,

I. kadangi tvirtai teigiama, jog įmonių socialinės atsakomybės kodeksai nepakankamai 
užtikrina, kad tarptautinių įmonių veiksmai ir elgesys atitiktų neprivalomus įmonių 
socialinės atsakomybės dokumentus,

J. kadangi ES lygmeniu turėtų iš tikrųjų būti priimta direktyva, pagal kurią būtų 
reglamentuojama ir užtikrinama įmonių socialinė atsakomybė,

K. kadangi globalizacija sudaro sąlygas įmonėms, ypač tarptautinėms įmonėms, laisvai 
judėti valstybėse narėse ir net šalyse partnerėse, 

L. kadangi pastaraisiais metais TDO vaidmuo labai susilpnėjo ir jis paprastai susijęs tik su 
priimamomis deklaracijomis, kurių paskui nesilaikoma,

M. kadangi reikėtų priminti besąlygišką pagarbą teisei burtis į asociacijas ir teisei į 
veiksmingas kolektyvines derybas,

N. kadangi reikėtų populiarinti Padoraus darbo darbotvarkę,
                                               
1 PPO, Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) 1 straipsnio 2 dalies d punktas – MODE4.
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O. kadangi reikėtų skatinti vyrų ir moterų lygybę atlyginimų srityje,

Bendrieji principai

1. primena, kad ES, pasaulio mastu skleisdama socialinius tikslus, siekia tapti pasauline 
lydere socialinės politikos srityje; pabrėžia, kad pagal Lisabonos sutartį Europos 
Parlamentui tenka svarbus vaidmuo, kuris labai sustiprina jo įtaką;

2. taip pat primena, kad vykdant Bendrijos politiką ir siekiant tikslų, reikia atsižvelgti į 
SESV sutarties 9 straipsnio horizontaliąją socialinę nuostatą, pvz., kalbant apie SESV 
sutarties 46 ir 49 straipsnius ar ES prekybos politiką, pasakytina, kad Bendrija negali 
ignoruoti visuotinės svarbos reikalavimų1,

3. taip pat primena, kad pagal SESV 7 straipsnį reikalaujama ES politikos nuoseklumo ir 
kad teisės aktų leidėjas turi atsižvelgti į visus ES tikslus ir turi veikti pagal kompetencijos 
suteikimo principą, t. y., priimdamas teisės aktą su konkrečiu teisiniu pagrindu, jis turi 
išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp visų tikslų ir (arba) interesų2;

4. pabrėžia, kad kai kuriose valstybėse narėse vykdoma su TDO pagrindinėmis 
konvencijomis nesuderinama praktika, ypač sudaromos kliūtis naudotis asociacijų ir 
kolektyvinių derybų laisve skatinant fiktyvų savarankišką darbą arba verčiant asmenis 
atsisakyti kolektyvinių susitarimų;

Tarptautinis bendradarbiavimas: socialinė sąjunga

5. primena, kad dėl unikalios ekonominės dinamikos ir socialinio modelio kombinacijos 
ES pasaulyje vertinama kaip patraukli partnerė;

6. pabrėžia, kad pagal Europos socialinį modelį užtikrinamos lygios galimybės švietimo 
srityje ir darbo rinkoje, taip pat lygios galimybės gauti socialines paslaugas ir kad šios 
galimybės yra ekonominės sėkmės pagrindiniai ramsčiai;

7. primygtinai teigia, kad Europos Sąjungos patikimumui ir reputacijai neturi būti kenkiama 
valstybėms narėms ir pačiai Europos Sąjungai nesilaikant skelbiamų įsipareigojimų;

8. siūlo sukurti naują socialinę sąjungą, kuriai veikiant būtų pabrėžiama socialinių klausimų 
svarba ir daugiausia dėmesio būtų skiriama pragmatinių ir tvarių sprendimų taikymui ir 
įgyvendinimui; taigi pabrėžia, kad svarbu didinti socialinių partnerių informuotumą apie 
jų teisės ir įpareigojimus;

9. pritaria tam, kad Europos Sąjunga nesudarytų prekybos susitarimų su šalimis, kurios turi 
gamybos įrangos eksportui skirtos gamybos zonose, ir mano, jog didelį nerimą kelia tai, 
kad kai kurių valstybių narių pramoninėse zonose daugėja laikinųjų darbuotojų ir kad jie 
vis labiau išnaudojami;

10. remia tvaraus ir abipuse pagarba grindžiamo dialogo su šalimis partnerėmis, kurio tikslas 
                                               
1 EP Teisės tarnybos nuomonė dėl SESV 9 straipsnio (horizontalioji socialinė nuostata) taikymo srities, kurią 
pateikti paprašė EMPL komiteto pirmininkas (SJ-00004/10), 15 dalis.
2 Ten pat, 8 dalis.
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– plėtoti šalių partnerių nuosavus išteklius, priemonių kūrimą;

11. prašo Komisijos ir valstybių narių bendradarbiauti su šalimis partnerėmis siekiant, kad 
moterų ir vyrų lygybė taptų tikrove ir Sąjungoje, ir už jos ribų;

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių narių siekti neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų asmenų 
grupių diskriminacijos panaikinimo tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų;

13. pabrėžia, kad Sąjungos išlaidos vystomojo bendradarbiavimo, asociacijos ar stabilizacijos 
ir prekybos susitarimų srityje suteikia unikalių galimybių padėti šalims partnerėms 
sukurti tvirtas švietimo ir socialinės pagalbos struktūras siekiant užtikrinti socialinę 
apsaugą, taigi ir didesnę gerovę;

14. ragina naujojoje Išorės veiksmų tarnyboje sukurti socialinių reikalų atašė pareigybę 
siekiant pagerinti šios tarnybos veiksmingumą socialinės politikos srityje ir ypač 
užtikrinti, kad padoraus darbo visiems principas būtų įgyvendinamas kaip pagrindinis 
šios politikos tikslas;

15. primena, kad esama PPO praktika daugiau naudos teikia išsivysčiusioms šalims negu 
besivystančioms šalims ir didina pastarųjų nepasitikėjimą jos naudingumu;

16. primena, kad Europos socialinio modelio silpninimas konkurencingumo ir tariamų 
ekonominių privalumų naudai yra nepriimtinas ir kad, be to, ši praktika skatina pagrįstus 
šalių partnerių protestus vykstant deryboms su Sąjunga;

Darbuotojų teisės ir darbo sąlygos

17. ragina valstybes nares laikytis pagrindinių TDO darbo standartų ir juos skleisti; prašo 
gerbti darbuotojų teises ir tai laiko tvirta išankstine sąlyga norint sudaryti sąžiningos ir 
abiem pusėms naudingos prekybos susitarimus;

18. laikosi nuomonės, kad įmonių socialinė atsakomybė yra naudinga, nors ir neprivaloma 
tarptautinių kompanijų elgsenos forma; rekomenduoja toliau ir tikslingiau plėtoti įmonių 
socialinę atsakomybę, inter alia, naudojant standartą ISO 26000;

19. laikosi nuomonės, kad vykdant Sąjungos politiką daugiau dėmesio reikėtų skirti 
asmenims ir institucijoms, atsižvelgiant į žmogiškojo kapitalo vystymą ir darbo rinkos 
reformas;

20. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurios trečiosios šalys vykdydamos savo prekybinę 
veiklą naudoja procesą MODE4; ragina Komisiją ir valstybes nares verčiau siekti 
struktūruoti tarptautinę migraciją taip, kad būtų galima išvengti išnaudojimo ir protų 
nutekėjimo;

21. remia iniciatyvas, kuriomis stiprinamas socialinių partnerių dialogas ir 
bendradarbiavimas šalyse partnerėse, ir prašo Komisijos toliau plėtoti esamas programas;

22. primena, kad esama ES gairių įvairiais žmogaus teisių klausimais ir kad tai yra aiškus 
politinis ženklas, rodantis, jog šios teisės yra Sąjungos prioritetas; taigi ragina Tarybą 
parengti panašias gaires, grindžiamas keturiomis pagrindinėmis TDO konvencijomis, 
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siekiant šias gaires naudoti kaip pragmatinę ES priemonę, kuri padėtų padaryti didesnę 
pažangą Sąjungos išorės socialinės politikos srityje;

Pasaulio ekonomikos valdysena

23. prašo Komisijos ir valstybių narių užimtumo ir socialinę politiką, kaip prioritetinę sritį, 
integruoti į visas derybas dėl pasaulio ekonomikos valdysenos struktūrų ir 
makroekonominių dialogų;

24. prašo Komisijos rekomendacijos, palankios siekiant įgyvendinti ir ratifikuoti TDO 
konvencijas ir siekiant Sąjungoje bei trečiosiose šalyse pagerinti darbuotojų teises ir 
darbo sąlygas, kad būtų sudarytos sąlygos sąžiningai ir visa apimančiai globalizacijai 
užtikrinant valstybių narių ekonomikos ir socialinės politikos išorinio aspekto darnumą; 
ragina Komisija siekiant to paties tikslo skatinti valstybes nares vykdyti reguliarias 
apžvalgas, kurias atliekant būtų tiriami ekonomikos, finansų ir prekybos politikos 
padariniai;

o

o o

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Socialinės politikos išorinis aspektas apima ES veiklą ir iniciatyvas, kuriomis siekiama 
trečiosiose šalyse skleisti darbo ir socialinius standartus.
Nors Lisabonos strategijoje ir strategijoje „Europa 2020“ kaip niekada daug dėmesio skiriama 
socialinei politikai, konkurencingumo ir ekonominių veiksmų klausimams toliau teikiama 
pirmenybė socialinių klausimu atžvilgiu.

Pagrindiniai darbo standartai yra įtvirtinti aštuoniose TDO konvencijose, kuriose daugiausia 
dėmesio skiriama asociacijų ir kolektyvinių derybų laisvei, priverstinio ir privalomojo darbo 
panaikinimui, diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje panaikinimui ir vaikų darbo 
panaikinimui. Ne tik iš šių konvencijų, bet ir iš Pasaulinės komisijos globalizacijos socialinės 
dimensijos klausimais pranešimo aišku, kad, užuot dėmesį siaurai sutelkus į rinkų sritį, būtina 
mąstyti plačiau ir daugiau dėmesio skirti žmonėms, t. y. darbuotojų teisių apsaugai ir darbo 
teisei. Siekiant, kad ES galėtų derėtis su trečiosiomis šalimis, reikia, kad pastarosios gerbtų 
anksčiau nurodytas teises ir nuostatas. Tai sąlyga, kurios neįvykdžius neįmanomos jokios 
derybos su trečiosiomis šalimis. Prekybos politikos srityje negalima ignoruoti jokių 
nepagarbos darbuotojų teisėms atvejų ir todėl visuomenė galės toliau vystytis tik tada, kai bus 
panaikinti šie trūkumai.

Nustatydama darbo standartus, ES remia vyrų ir moterų galimybes gauti padorų ir vaisingą 
darbą laisvės, lygybės, saugumo ir orumo sąlygomis. Atsižvelgiant į vykstančią globalizaciją, 
pasakytina, kad tarptautiniai darbo standartai yra pagrindas, užtikrinantis, kad pasaulio 
ekonomikos augimas būtų naudingas visiems.

Tarptautiniai darbo standartai visų pirma turėtų padėti užtikrinti asmens, kaip žmogiškos 
būtybės, vystymąsi. Žmonės nėra prekės, dėl kurių kainos galima derėtis. Darbas yra mūsų 
kasdienio gyvenimo dalis ir turi lemiamą svarbą asmens orumui, gerovei ir vystymuisi. Šios 
vertybės turėtų būti pagrindiniai ekonominio vystymosi tikslai. Taigi tarptautiniai darbo 
standartai naudojami siekiant užtikrinti, kad vykstant ekonominiam vystymuisi didžiausias 
dėmesys būtų skiriamas žmogaus gyvenimo ir orumo gerinimui, o ne sąlygų ir darbuotojų 
teisių nustatymui.

Kai vertinama šalių, su kuriomis prasminga derėtis, padėtis, turime remtis ES socialine 
politika ir į ES socialinę chartiją įtrauktomis garantijomis.
ES socialinė politika, vykdoma trečiųjų šalių atžvilgiu, turi būti nuosekli, pragmatinė, 
vieninga ir profesionali. Ryšys su TDO ir PPO čia turi lemiamą svarbą ir turėtų būti 
harmoningesnis. Paradoksalu tai, kad kuo daugiau įtakos ES turi TDO konvencijų srityje, tuo 
mažiau šios konvencijos ratifikuojamos. PPO atveju reikia stiprinti prekybinių derybų ir 
socialinių standartų ryšį.

Prasidėjus naujam šimtmečiui ES pakeitė savo strategiją, susijusią su socialinės politikos 
išorės aspektu ir pradėjo taikyti švelnesnį metodą, t. y. užuot siejusi socialinius standartus su 
prekybos susitarimais, daugiausia dėmesio skiria tarptautiniam bendradarbiavimui ir dialogui.

ES, siekdama vykdyti socialinę politiką trečiosiose šalyse, naudoja įvairių rūšių priemones. 
Tai teisiškai privalomos, teisiškai neprivalomos ir finansinės priemonės. Tai, kad naudojamos 
šios priemonės, yra įrodymas, jog ES tikisi tam tikro elgesio palaikydama ryšius su savo 
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prekybos partneriais. Vis dėlto didelė kliūtis yra šių priemonių taikymas ir įgyvendinimas 
šalyse partnerėse. Taigi būtina, kad ES kruopščiau stengtųsi jas taikyti ir įgyvendinti, ypač 
TDO konvencijas ir įmonių socialinės atsakomybės principus. Dažnai tai daryti trukdo tos 
šalies teisinė tvarka; vis dėlto silpna politinė valia ir vidinis ekonominis spaudimas taip pat 
turi reikšmės. Kitas svarbus veiksnys – tai, kad darbuotojai nežino savo teisių.

Tai, kokias priemones ES pasirenka naudoti siekdama daryti poveikį įvairioms šalims, 
priklauso nuo šių šalių geografinės padėties, jų santykių su ES ir, visų pirma, nuo derybų dėl 
jų galimo įstojimo į ES etapo. Kitas svarbus veiksnys – šalies ekonominė padėtis ir jos 
pozicija pasaulinės ekonominės konkurencijos aspektu. Tiesa, kad kuo arčiau ES yra ši šalis, 
tuo artimesni jų ekonominiai ir politiniai santykiai bei tuo didesnę įtaką ES daro šiai šaliai.

ES vis dažniau naudoja teisiškai neprivalomas priemones. Jas taikant daugiausia dėmesio 
skiriama dialogui ir rekomendacijoms (įmonių socialinė atsakomybė, Padoraus darbo 
darbotvarkė), taigi jos nėra norminamojo pobūdžio. Jomis siekiama pakeisti šalies elgesį 
remiantis jų teikiamų galimybių nagrinėjimu. Teisiškai privalomos priemonės, pvz., ES teisės 
aktai ir reglamentai (laisvosios prekybos susitarimas, TDO konvencijos, PPO prekybos 
politika), turi teisines pasekmes ir šalys gali būti baudžiamos už šių teisės aktų pažeidimus. 
Taigi kartais abejojama dėl jų naudojimo. Finansinės priemonės, priešingai, apima subsidijas, 
techninę paramą ir fondus, pvz., GAF, kurie sudaro sąlygas norimam elgesiui. Techninė 
parama teikiama šalims, kurios, pvz., rengiasi narystei ES, ir yra susijusi su parama siekiant 
šių šalių teisinę sistemą pritaikyti prie Europos standartų, pvz., vykdomi įvairūs mokymai 
(Europos mokymo fondas).

Kinija ir kitos Azijos kylančios ekonomikos šalys tampa vis svarbesnėmis veikėjomis 
užsienio investicijų srityje. Vis dėlto šis reiškinys yra susijęs su pavojumi, kad šios šalys ir jų 
įmonės išplatins už savo ribų žemesnius darbo standartus. Negalime leisti, kad su ES 
prekybos susitarimus sudaryti norinčios trečiosios šalys nepaisytų ES taikomų taisyklių.

ES turi būti pasirengusi MODE4 pobūdžio procesams. Šis procesas sudaro sąlygas 
tarptautinėms įmonėms naudoti savo darbo jėgą užsienio šalyje, kurioje įmonė veikia, ir taip 
sumažinamos priimančios šalies darbuotojų teisės. Taip iš tikrųjų skatinamas socialinis 
dempingas, kuriam griežtai priešinasi ES. Taigi negalima priimti MODE4 ir panašių reiškinių 
jokiose derybose dėl sutarčių.

ES turi gerą reputaciją tarptautinio dialogo socialiniais klausimais srityje. Šiuo požiūriu ji 
laikoma jautria ir patikima partnere. Tuo turi būti pasinaudota norint pasiekti ES nustatytų 
ryžtingesnių tikslų. Vienas iš jų – parengti darnų, integruotą ir profesionalų ES metodą, kuris 
būtų taikomas socialinės politikos išorės aspektui. Svarbiausia veikla atliekama vykdant 
koordinavimą Europos Parlamente, bet taip pat kartu su Europos Komisija ir įsteigta nauja 
Išorės veiksmų tarnyba.

Kitas žingsnis – tam tikros socialinės sąjungos, kurioje ir per kurią ES galėtų skleisti aukštus 
darbo standartus, sukūrimas. Kinija yra šalies, kuri Azijoje sparčiai įgyja lemiamą reikšmę 
turinčios veikėjos statusą, aiškus pavyzdys. Jos svarba didėja; Vis dėlto darbo standartų sritis 
Kinijai turi labiau neigiamas konotacijas. Nepaisant to, nėra priežasčių nenaudoti istoriškai 
susiklosčiusių gerų santykių su Kinija ir nesudaryti su Kinija socialinės sąjungos. Anksčiau 
minėtas bendradarbiavimas su NVO, pvz., su TDO ir PPO, taip pat turėtų pagerėti. Būtina 
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naudoti suderintą metodą siekiant išvengti, kad TDO nebūtų suvokiama tik kaip ES priemonė, 
paremta artimais TDO ir ES ryšiais. Anksčiau nurodyti stipresni prekybinių derybų ir 
socialinių standartų ryšiai PPO kontekste.

Įgyvendinant socialinius standartus tarptautinės kompanijos yra pagrindinės veikėjos. Taigi 
itin svarbu turėti aiškią ir nedviprasmišką įmonių socialinės atsakomybės apibrėžtį, kuri 
padėtų išvengti dabartinės interpretacijų įvairovės ir nustatyti minimalius įmonių socialinei 
atsakomybei taikomus reikalavimus bei jų vykdymo stebėjimo būdą.

Įmonės ir organizacijos visų pirma steigiamos tik siekiant gauti pelną. Jos vis mažiau nori 
laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei sutartinių įsipareigojimų. Jos maksimaliai 
išnaudoja tas vietas, kuriose taikomi mažesni mokesčiai, randama pigesnė darbo jėga ir 
galioja švelnesni aplinkos apsaugos bei pažeidžiamiausių darbuotojų apsaugos įstatymai. 
Tarptautinės įmonės dažnai daro įtaką vyriausybėms, kurios suinteresuotos tokių įmonių 
veikla jų teritorijoje. Nepatikimų, t. y. nepastovių ir netinkamų, darbo vietų nuolat daugėja.

Pagal teisės aktus jos negali būti automatiškai ir nepaisant jų interesų priverstos dalintis 
atsakomybe už jų sprendimus, susijusius su suinteresuotaisiais subjektais, vietos, regioniniu ir 
įmonių lygmenimis ir ypač toje vietoje, kurioje jos veikia. Tai reiškia radikalų padėties pokytį 
globalizacijos pradžioje, kai dešimtmečius regione veikusios įmonės turėjo prisiimti 
atsakomybę už regiono padėtį ir vystymąsi.

Socialinės įmonių atsakomybės sąvoka naudojama nuo aštuntojo dešimtmečio. Kai kurie šią 
sąvoką apibrėžia taip: „koncepcija, pagal kurią įmonės į savo verslo veiksmus ir į sąveikas su 
suinteresuotaisiais subjektais savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkos klausimus.“

Tarptautinės įmonės suprato, kad jei jos perims dalį valstybės neprisiimamų išlaidų, tai 
sustiprins jų pozicijas visuomenėje ir todėl padidės jų pelningumas. Kai kuriose šalyse jos 
naikina socialinę neteisybę ten, kur to nedaro valstybė. Ekonomikos augimo laikotarpiu 
įmonės sukūrė savo socialinės atsakomybės politiką. Ar ši praktika nepakis ekonominiu 
požiūriu sunkesniais laikais?

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) atmeta įmonių socialinę atsakomybę tais 
atvejais, jeigu ji naudojama ar ja piktnaudžiaujama tik siekiant su reklama ar marketingu 
susijusių viešųjų ryšių. Jos pritaria įmonių socialinei atsakomybei, jeigu ji prisideda prie 
tvaraus augimo, jeigu jai veikiant nesiekiama išvengti dialogo su darbuotojais ir jeigu ji 
nesuvokiama kaip darbo teisės aktų ar kolektyvinių derybų pakaitalas.

Jei įmonė viešai prisiima atsakomybę, ji turi aukštus standartus pirmiausia taikyti viduje, o tik 
paskui – išorėje suinteresuotiesiems subjektams. 

Tai reiškia, kad ji turi gerbti ir skatinti deramus darbo santykius, skatinti darbuotojų 
dalyvavimą per konsultacijas ir informaciją, kolektyvines derybas, vystyti jų profesinius 
įgūdžius ir plėtoti mokymąsi visą gyvenimą, laikytis darbo saugos standartų, skatinti vyrų ir 
moterų lygybę, kurti socialiniams partneriams palankią aplinką, kad jie galėtų numatyti ir 
valdyti darbo rinkoje vykstančius pokyčius, įskaitant restruktūravimą, gerinti darbo kokybę, 
integruoti pažeidžiamų darbuotojų, pvz., jaunų, senyvų žmonių, neįgaliųjų ir migrantų, grupes 
ir juos apsaugoti.
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Įmonių socialinės atsakomybės grėsmė yra ta, kad tai vis dar savanoriška iniciatyva, taigi 
nuogąstaujama, kad jai gali trūkti objektyvių, nuoseklių ir skaidrių su darbuotojais, vartotojais 
ir kitais suinteresuotaisiais subjektais susijusių kriterijų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti 
įmonės rezultatyvumą įmonių socialinės atsakomybės srityje.

Kitas įmonių socialinės atsakomybės ginčytinas aspektas yra susijęs su šios sąvokos 
padarymu tam tikrais privalomos teisinės galios neturinčiais teisės aktais. Jei vyriausybės 
atsižada atsakomybės už Europos socialinio modelio išsaugojimą, gresia darbo teisės ir 
socialinės apsaugos sistemų bei paslaugų privatizavimas. Jų apsauga negali būti užtikrinama 
pagal tokią savanorišką ir teisiškai neprivalomą iniciatyvą kaip įmonių socialinė atsakomybė.

Taip pat gresia neteisingos interpretacijos pavojus ir kyla instituciniu lygmeniu įtvirtintos 
partnerystės, dialogo, darbuotojų dalyvavimo ir profesinių sąjungų pakeitimo kažkokia 
savanoriška ir neprivaloma sistema grėsmė.

Dėl pasaulinės konkurencijos įmonės stengiasi plėstis ir patekti į naujas rinkas. Tam 
reikalingos didelės investicijos. Todėl finansų pasaulis patenka į verslo sritį ir veikia šioje 
srityje sprendimų priėmimo procesą, kad įmonė galėtų gauti greitą, pageidautina, momentinį 
ir spekuliacinį pelną iš biržoje sudaromų sandorių.
Taigi tarptautiniai finansinės veiklos vykdytojai, institucijos, investuotojai tampa tam tikrais 
įmonių ekonominės veiklos kontrolieriais. Finansų rinka tampa įmonių kontrolės rinka.

Šiuo klausimu taip pat užsiima Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) ir ji paruošė 
galutinį vadinamojo ISO 26 000 standarto projektą, kurį valstybės narės turėtų ratifikuoti iki 
2010 m. pabaigos. Šį tekstą parengė vyriausybės, darbuotojų atstovai (sąjungos), įmonių 
sektorius, vartotojų ir klientų atstovai, NVO, paslaugų ir mokslinių tyrimų organizacijos, 
akademijos ir daugelis kitų subjektų. Tai yra daugiau kaip 90 šalių ir 40 tarptautinių ar 
regioninių organizacijų ekspertai. Kai kurie iš šių subjektų stengėsi, kad tai nebūtų tik įprasta 
ir labai techninė ISO koncepcija.

Šis standartas suteikia gaires naudotojams ir nėra skirtas nei tinkamas naudoti sertifikavimo 
tikslais. Visi pasiūlymai ar prašymai suteikti ISO 26 000 sertifikatą rodytų šio tarptautinio 
standarto tikslų ir siekių neteisingą supratimą. 

Būtina, kad ateityje EP kartu su tarptautinėmis ir Europos profesinėmis sąjungomis sutelktų ir 
pateiktų savo su šia iniciatyva susijusias pozityvias ir skubias rekomendacijas.


