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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par korporatīvo sociālo atbildību — sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz 
ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu
(2012/2097(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 5., 12., 14., 15., 16., 21., 23., 26., 27., 
28., 29., 31., 32., 33., 34. un 36. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Sociālo hartu, jo īpaši tās 5., 6. un 19. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1998. gadā pieņemto Deklarāciju 
par pamatprincipiem un tiesībām darbā un SDO konvencijas, ar ko nosaka vispārējus 
darba pamatstandartus attiecībā uz piespiedu darba atcelšanu (Nr. 29 (1930) un 
Nr. 105 (1957)); biedrošanās brīvību un tiesībām slēgt darba koplīgumus (Nr. 87 (1948) 
un Nr. 98 (1949)); bērnu darba atcelšanu (Nr. 138 (1973) un Nr. 182 (1999)); un 
nediskrimināciju darba tirgū (Nr. 100 (1951) un Nr. 111 (1958)),

– ņemot vērā arī SDO konvencijas par darba nosacījumiem (publisko iepirkumu līgumos) 
(Nr. 94) un par darba koplīgumu slēgšanu (Nr. 154),

– ņemot vērā SDO programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un Pasaules 
nodarbinātības paktu, kas vispārējā vienprātībā tika pieņemts 2009. gada 19. jūnijā 
notikušajā Starptautiskajā darba konferencē,

– ņemot vērā Deklarāciju par sociālo taisnīgumu un taisnīgu globalizāciju, ko 2008. gada 
10. jūnijā vienprātīgi pieņēma SDO 183 dalībvalstis,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (1948) un citus Apvienoto Nāciju 
Organizācijas instrumentus cilvēktiesību jomā, jo īpaši Starptautisko paktu par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (1966) un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām (1966), Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu 
diskriminācijas izskaušanu (1965), Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (1979), Konvenciju par bērnu tiesībām (1989), Starptautisko konvenciju par 
visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību (1990) un 
Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (2006),

– ņemot vērā ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus un Ārlietu padomes 
2009. gada 8. decembra secinājumus1,

– ņemot vērā ESAO vadlīnijas starptautiskiem uzņēmumiem, kas tika atjauninātas 
2011. gada maijā,

– ņemot vērā 1997. gada ESAO Konvenciju par kukuļdošanas novēršanu,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework un 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– ņemot vērā Globālās ziņošanas iniciatīvu,

– ņemot vērā Starptautiskās Integrēto pārskatu komitejas (IIRC) izveidi,

– ņemot vērā Dānijas Finanšu pārskatu likumu (2008),

– ņemot vērā ANO Globālo paktu,

– ņemot vērā 2010. gada oktobrī izstrādāto un Komisijai iesniegto pētījumu par pārvaldības 
atšķirībām starp starptautiskajiem korporatīvās sociālās atbildības instrumentiem un 
standartiem un esošajiem Eiropas tiesību aktiem (zināms kā „Edinburgas pētījums”), par 
kura secinājumiem tika ziņots 2011. gada ziņojumā par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā 2012. gada Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību 
noslēguma dokumenta 46. un 47. punktu,

– ņemot vērā ANO Atbildīgas investēšanas principus (UNPRI),

– ņemot vērā 2010. gada 1. novembrī izdoto starptautisko standartu ISO 26000, kurā 
noteiktas sociālās atbildības pamatnostādnes,

– ņemot vērā 2009. gada pētījumu par 99 uzņēmumiem „Zaļie uzvarētāji”,

– ņemot vērā Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu foruma par korporatīvo sociālo 
atbildību izveidošanu un atklāšanu 2002. gada 16. oktobrī,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK 
par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu 
valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru1,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās2, ar ko tika aizstāta 1968. gada 
Briseles konvencija attiecībā uz Dānijas un citu dalībvalstu attiecībām,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 3. decembra rezolūciju par turpmākajiem pasākumiem 
saistībā ar Zaļo grāmatu par korporatīvo sociālo atbildību3,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 6. februāra rezolūciju par korporatīvo sociālo atbildību4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem: 
Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā īstenot programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai pasaulē” (COM(2006)0249) (Komisijas paziņojums par pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Uzņēmējdarbības tiesību modernizēšana un 

                                               
1 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.
2 OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.
3 OV C 86, 10.4.2002., 3. lpp.
4 OV C 39, 18.2.2003.
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uzņēmumu vadības uzlabošana Eiropas Savienībā — attīstības plāns” (COM(2003)0284) 
(uzņēmumu vadības rīcības plāns),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises. 
Tirdzniecības politika kā stratēģijas „Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa” 
(COM(2010)0612),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Dokumentu komplekts „Atbildīgi uzņēmumi”” 
(COM(2011)0685),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām 
jaunām darbavietām” (COM(2012)0173),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva. Labvēlīgu 
apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju 
pamatam” (COM(2011)0682),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā 2002. gada 30. maija rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu par korporatīvās 
sociālās atbildības sistēmas veicināšanu Eiropā1,

– ņemot vērā 2003. gada 13. maija rezolūciju „Komisijas paziņojums attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību: uzņēmējdarbības ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā”2,

– ņemot vērā 2007. gada 13. marta rezolūciju „Korporatīvā sociālā atbildība: jauna 
partnerība”3,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par korporatīvo sociālo atbildību 
starptautiskos tirdzniecības nolīgumos4,

– ņemot vērā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par Eiropu 2020, kurā teikts, ka starp 
korporatīvo atbildību un korporatīvo pārvaldību pastāv cieša saikne5,

– ņemot vērā … rezolūciju „Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva. Labvēlīgu apstākļu izveide 
sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam” 
(2012/2004(INI))6,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 24. maija atzinumu 
par Komisijas paziņojumu „Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību” (SOC/440),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā 
                                               
1 OV C 187 E, 7.8.2003., 180. lpp.
2 OV C 67 E, 17.3.2004., 73. lpp.
3 OV C 301 E, 13.12.2007., 45. lpp.
4 OV C 99 E, 3.4.2012., 101. lpp.
5 OV C 236 E, 12.8.2011., 57. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012).....
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uz korporatīvo sociālo atbildību” (COM(2011)0681),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas, 
Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Kultūras 
un izglītības komitejas atzinumus,

A. tā kā korporatīvo sociālo atbildību (KSA) nedrīkst izmantot, lai pārveidotu starptautiski 
pieņemtus obligāti piemērojamus standartus, bet gan lai veiksmīgāk censtos izprast un 
īstenot veidu, kā tos tiešā veidā piemērot uzņēmējdarbībai,

1. atzīst, ka Komisijas paziņojums ir daļa no daudziem politikas paziņojumiem, pateicoties 
kuriem KSA tagad ir iekļauta ES politikā un rīcības stratēģijā;

2. tomēr piekrīt paziņojumā iekļautajai analīzei tādā mērā, ka KSA praksē joprojām 
galvenokārt īsteno tikai lielie uzņēmumi;

3. uzskata, ka nākotnē KSA nozīmes palielināšanos tostarp sekmēs uzsvars uz globāliem 
KSA instrumentiem, vadošo uzņēmumu radīti impulsi uzņēmējdarbības vidē, atbilstošu 
regulējumu izmantošana, pārliecinoša esošo KSA iniciatīvu ietekmes analīze un arvien 
lielāka globālu sociālo un vides problēmu mērogu apzināšanās gan uzņēmēju aprindās, 
gan plašākā sabiedrībā;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas paziņojumā ietvertā KSA definīcija, kurā ir atspoguļota 
jaunā pieeja, ko 2009. gadā Komisija pieņēma daudzpusēju ieinteresēto personu forumā, 
sniedz būtisku iespēju nodrošināt iekļautību un vienprātību, kā arī precīzi atspoguļo jauno 
vienošanos par šo jautājumu starp uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām, kas 
bija iespējama tādēļ, ka visas puses vienprātīgi piekrita ANO pamatprincipiem;

5. atkārtoti pauž pārliecību par KSA nepieciešamību uzņēmējdarbībā, taču atkārtoti 
uzsver — ja KSA jebkurā konkrētā situācijā vai uzņēmumā īstermiņā nav piemērojama, to 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot kā attaisnojumu apzinātai bezatbildībai;

6. atzīst, ka KSA iniciatīvās rodas būtisks trūkums, ja uzņēmumi izvairās ņemt vērā svarīgas 
interešu grupas vai jutīgus jautājumus, kas attiecas uz to uzņēmējdarbību; aicina Komisiju 
sadarbībā ar finanšu iestādēm turpināt KSA darba grupu iesākto darbu, lai veiksmīgāk 
noteiktu, kā uzņēmumi un to ieinteresētās personas var objektīvi atpazīt sociālās un vides 
problēmas, kas skar konkrēto uzņēmumu;

Ilgtspējīga atlabšana

7. pilnībā atbalsta Komisijas paziņojumā iekļauto apgalvojumu, ka „palīdzēt mazināt 
pašreizējās krīzes ietekmi uz sociālo jomu” ir daļa no uzņēmumu sociālās atbildības; 
aicina uzņēmumus kā praktisku savas apņemšanās piemēru īstenot iniciatīvas, kas saistītas 
ar darbavietu izveidi jauniešiem;

8. aicina daudzpusēju ieinteresēto personu forumu apsvērt iesējamo rīcību attiecībā uz 
nepilna laika darbavietu izplatību darba tirgū, piespiedu nepilna laika darba strādāšanu 
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pilna laika darba vietā, ekspluatējoša darba izplatību sakarā ar to, ka arvien vairāk tiek 
noslēgti apakšuzņēmuma līgumi un atjaunojas ēnu ekonomika; viss minētais ir 
ekonomikas krīzes sekas;

9. atzīst, ka uzņēmumu slēgšana un to darbības ierobežošana apdraud dažus KSA ieguvumus 
attiecībā uz sabiedrības izstumto grupu nodarbinātību; aicina Komisiju īstenot apjomīgu 
analīzi par krīzes radīto sociālo ietekmi uz šādām iniciatīvām;

10. uzskata, ka finanšu krīze ir mazinājusi darbinieku uzticību uzņēmumu pienākumam 
nodrošināt tiesības uz ilgtermiņa privāto pensiju; aicina uzņēmumus rīkoties, lai 
līdzsvarotu daudzu darbinieku uzskatu, ka viņu tiesības uz pensiju ir nesamērīgi 
ierobežotas;

Starptautisku organizāciju un daudzpusēju ieinteresēto personu pieeja

11. atbalsta Komisijas paziņojuma uzsvaru uz starptautisko standartu stiprināšanu un 
ieviešanu un, ņemot vērā ESAO vadlīniju 2011. gada atjaunināšanu un vienošanos par 
ANO pamatprincipiem, uzskata, ka ES rīcības pamatā jābūt pilnīgai šo vadlīniju un 
principu īstenošanai;

12. uzstāj, ka jebkurā tirdzniecības un attīstības finansējuma līgumā, ko privātā sektora 
pārstāvjiem piedāvā ES investīciju iestādes, Eiropas Investīciju banka un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banka, jābūt ietvertiem noteikumiem, kuros noteikta obligāta 
atbilstība ESAO vadlīnijām un ANO pamatprincipiem;

13. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu par valstu rīcības plāniem attiecībā uz ANO 
pamatprincipu īstenošanu; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) uzņemties 
daudz lielāku lomu, lai palīdzētu augstā līmenī īstenot to īstenošanu; aicina starp 
dalībvalstīm veikt salīdzinošo izvērtēšanu, lai sekmētu pamatprincipu īstenošanu;

14. aicina Komisiju, jo īpaši Tieslietu ģenerāldirektorātu, iesniegt priekšlikumus par 
veiksmīgāku eksteritoriālās jurisdikcijas sekmēšanu ES tiesās attiecībā uz smagiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ir izdarījuši ES uzņēmumi, to meitasuzņēmumi vai 
uzņēmējdarbības partneri;

15. aicina Komisiju, jo īpaši Tirdzniecības ģenerāldirektorātu, uzsākt „aktīvu” pieeju ESAO 
vadlīnijām, nodrošinot šo vadlīniju veicināšanu un pastāvīgu atbalstīšanu ES delegācijās;

16. uzskata, ka KSA ir svarīgs instruments, lai palīdzētu ES atbalstīt SDO konvenciju 
īstenošanu; atbalsta finansējuma piešķiršanu, lai Eiropas arodbiedrības varētu īstenot 
pilotprojektus saistībā ar ESAO vadlīnijām un citiem starptautiskiem KSA standartiem, 
kuru mērķis ir trešo valstu spēju palielināšana;

17. atzinīgi vērtē ANO Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmes izmantošanu uzņēmējdarbības 
nolūkiem, lai ieteiktu jaunu globālu konvenciju par korporatīvo atbildību;

Valstu politika attiecībā uz KSA

18. atbalsta uzskatu, kas ietverts 2004. gada jūnija daudzpusēju ieinteresēto personu foruma 
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ziņojumā, ka valsts iestādes var sniegt būtisku ieguldījumu, izmantojot savas sasaukšanas, 
veicināšanas un regulējošās tiesības, lai sekmētu KSA, un aicina dalībvalstis šiem 
centieniem sniegt ievērojamu un jaunu stimulu;

19. atzinīgi vērtē daudzas dalībvalstis par to centieniem izstrādāt un ieviest valstu rīcības 
plānus attiecībā uz KSA, konsultējoties ar valstu daudzpusēju ieinteresēto personu 
forumiem; taču pauž bažas, ka valstu politikas pasākumu skaits vēl nav atbilstošs to 
ietekmei uz KSA sekmēšanu;

20. aicina Komisiju paātrināt sava darba gaitu, lai iesniegtu jaunus priekšlikumus, kā risināt 
pārvaldības nepilnības attiecībā uz starptautiskajiem KSA standartiem, kā ieteikts 
Komisijas pasūtītajā „Edinburgas pētījumā”;

Sociāli atbildīgu investīciju saistīšana ar informācijas sniegšanu

21. atzīmē, ka galvenā nozīme sociāli atbildīgā investīciju tirgū joprojām ir 
ieguldītājinstitūciju pieprasījumam; šajā sakarā atzīmē, ka informācijas sniegšanai ir 
galvenā nozīme KSA attīstībā un tai ir jābūt balstītai uz principiem;

22. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu iesniegt tiesību aktu priekšlikumu par uzņēmumu 
„nefinanšu informācijas sniegšanu”; brīdina, ka ar termina „nefinanšu” lietošanu nedrīkst 
slēpt reālās finansiālās sekas, ko uzņēmumam radījusi sociālā, vides un ar cilvēktiesībām 
saistīta ietekme; aicina izstrādāt vērienīgu priekšlikumu, kurā ES ir iekļauta starp 
daudzām pašreizējām starptautiskajām iniciatīvām par obligāto korporatīvās ilgtspējības 
pārskatu sniegšanu, kā arī ir pilnībā saistīta ar mērķi līdz desmitgades beigām padarīt IIRC
izstrādātos integrētos pārskatus par normu visā pasaulē;

KSA turpmākā attīstība

23. atbalsta Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu foruma vadošās lomas saglabāšanu, lai 
atbalstītu Komisijas paziņojumā noteikto priekšlikumu īstenošanu;

24. piekrīt, ka attiecībā uz KSA nevar būt tikai viena pieeja, bet, atzīstot, ka privātu un 
brīvprātīgu iniciatīvu lielais daudzums var radīt papildu izmaksas un šķēršļus īstenošanai, 
aicina Komisiju kopā ar citām starptautiskām iestādēm apņemties atbalstīt KSA iniciatīvu 
ilgtermiņa „konverģences” mērķi;

25. atzinīgi vērtē dažās uzņēmējdarbības skolās uzsākto darbu, lai veicinātu KSA, bet atzīst, 
ka to īsteno tikai neliela daļa skolu; aicina Augsta līmeņa grupu atrast veidus, kā visās 
uzņēmējdarbības skolu programmās KSA padarīt par neatņemamu sastāvdaļu;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ar Komisijas pēdējo paziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību KSA tiek iekļauta Eiropas 
politikas jomā, kurā Eiropas Parlamentam ir bijusi izšķiroša nozīme. Tas ir arī būtisks solis uz 
priekšu sarunās ar Parlamentu un ieinteresētajām personām, kas ir iesaistītas diskusijās par 
KSA kopš iepriekšējā paziņojuma izdošanas.

Šajā Parlamenta rezolūcijas projektā atzinīgi vērtēts jaunais uzsvars uz Eiropas piedāvāto 
atbalstu globālajām KSA iniciatīvām, kā arī atkārtota atbalsta apliecināšana daudzpusēju 
ieinteresēto personu pieejai — definīcija, kas atspoguļo pasaules līmeņa vienprātību un 
aktīvāku Eiropas Komisijas atbalsta lomu.

Uzskatu, ka paziņojums ir konstruktīvs, tālredzīgs un atbilst KSA attīstības tendencēm Eiropā 
un citur pasaulē. Tas nodrošina stingru pamatu turpmākai rīcībai, un Eiropas Parlaments tiek 
aicināts sniegt plašu atbalstu.

Tāpēc mana ziņojuma mērķis ir sniegt ieguldījumu diskusijās par šo jautājumu, detalizētāk 
izstrādājot dažas paziņojumā minētās idejas, kā arī nosakot dažus iespējamos trūkumus.

Ilgtspējīga atlabšana

Diskusijas par KSA galvenokārt tiek skatītas pašreizējās ekonomikas krīzes kontekstā. Tiek 
pausts arguments, ka KSA ir būtiska, lai atjaunotu uzticību uzņēmējdarbībai un būtu 
iespējama ilgtspējīga ekonomikas atlabšana.

Lai arī pastāv pamats atvairīt apsūdzības par „zaļo tukšvārdību”, KSA ir jāuztver kā iespēja, 
nevis drauds uzņēmumu konkurētspējai. Īstenot tirdzniecībā balstītu izaugsmi ir daļa no 
Eiropas „sociālās licences”.

Ar Briseles īstermiņa pieeju, kas koncentrējas tikai uz finanšu tirgu pārredzamību, atbildību 
un pārskatatbildību, tiktu pieļautas tās pašas kļūdas, pie kurām vaino tos, kas ir atbildīgi par 
banku sistēmas sabrukumu.

Nekādā gadījumā nedrīkst atkāpties no nozīmīgās apņemšanās pārveidot Eiropas un globālo 
ekonomiku tā, lai nākotnē oglekļa emisiju līmenis būtu zems. Ilgtspējīgi uzņēmumi var 
darboties tikai ilgtspējīgā ekonomikā.

Tādēļ manā ziņojumā atbildīgi uzņēmumi tiek aicināti pierādīt savu aktīvo apņemšanos 
mazināt krīzes radītās sociālās sekas, īstenojot vairākus ieteiktos KSA pasākumus saistībā ar 
darbavietu izveidi jauniešiem, arodveselību, pensiju ilgtspējību, „iztikas minimuma” 
veicināšanu, ekspluatējošas nodarbinātības novēršanu uzņēmuma piegādes ķēdē, kā arī 
veicinot jaunu tirgu attīstību sociāli noderīgu un videi labvēlīgu produktu un pakalpojumu 
jomā.

Globālās KSA īstenošana

Otra šā ziņojuma prioritāte ir izstrādāt konkrētas idejas, kas palīdzētu īstenot Komisijas 
nodomu veiksmīgāk īstenot globālās KSA iniciatīvas. Uzskatu, ka „izcilības paraugs” KSA 
jomā, ko Komisija solīja sasniegt 2006. gadā, daudz labāk ir sasniegts 2012. gadā, jo ir 
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pieņemta globāla pieeja, kas koncentrējas uz Eiropas uzņēmumiem, kuri darbojas globālajos 
tirgos.

Es iesaku Eiropas Komisijai izveidot vispārīgu ziņojumu par ANO uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanu, lai dalībvalstis var tos veiksmīgāk ieviest, īstenojot 
salīdzinošo pārskatīšanu, kas jau ir kļuvusi par standarta procedūru cilvēktiesību politikas 
novērtēšanā. Pašlaik ir arī jārisina problemātiskais jautājums par eksteritoriālo jurisdikciju 
attiecībā uz darba tiesību vai citu cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Eiropas uzņēmumi izdara 
trešās valstīs, kur pieeja tiesu varai ir ierobežota. 

Ziņojumā arī ir norādīts, ka Komisijai ir jābūt daudz aktīvākai, īstenojot ESAO vadlīnijas 
starptautiskajiem uzņēmumiem, atsaucoties uz tām tirdzniecības un investīciju līgumos, 
sniedzot finansiālu atbalstu spēju palielināšanā, palīdzot risināt sūdzības iespējamu 
pārkāpumu gadījumā, padarot uzņēmuma finansiālo atbalstu atkarīgu no atbilstības vadlīnijām 
un palīdzot piesaistīt jaunus dalībniekus visā pasaulē.

Ziņojumā arī uzsvērta pārredzamības un integrētas ilgtspējības pārskatu nozīme kā KSA 
galvenais virzītājspēks. Tiek izteikts nopietns atbalsts Globālās ziņošanas iniciatīvas 
izmantošanai, kas uzņēmumos visā pasaulē ir vadošā metode, veidojot ziņojumus par 
ilgtspējību. Ziņojumā izteikta atzinība par plānoto Komisijas priekšlikumu šajā jomā, bet tam 
ir jābūt saskaņotam ar Starptautiskās Integrēto pārskatu komitejas mērķi — līdz desmitgades 
beigām padarīt integrētos pārskatus par normu visā pasaulē.

Ziņojumā pausts atbalsts Komisijas nodomam sadarboties ar investoriem, jo īpaši veicinot 
ANO Atbildīgas investēšanas principus, un es iesaku uzsākt jaunu ES iniciatīvu par to 
„būtiskuma” sekmēšanu.

Ziņojumā arī Eiropas Savienībai ieteikts aktīvi atbalstīt uzņēmumu ierosināto priekšlikumu 
attiecībā uz ANO konvenciju par korporatīvo atbildību, kas ir iesniegts šā gada ANO Rio+20
augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību. Es atbalstu KSA veicināšanu, īstenojot 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas tiek noteikti augstākā līmeņa sanāksmē.

Daudzpusēju ieinteresēto personu pieeja

Eiropas Parlaments tiek aicināts atzīt ES politikas veidošanas specifiku attiecībā uz KSA. Ir 
izstrādātas idejas, kā izmantot tradicionālo sociālo dialogu, piemēram, izvirzot mērķi noslēgt 
jaunus pamatnolīgumus KSA jomā un ar Eiropas arodbiedrību palīdzību finansējot 
pilotprojektus pienācīgas kvalitātes nodarbinātības jomā.

Taču Eiropas Parlaments tiek nepārprotami aicināts atbalstīt daudzpusēju ieinteresēto personu 
KSA foruma darbību un attīstību, tostarp īstenojot paziņojumā ierosinātās nozaru iniciatīvas.
Ierosinu papildu iniciatīvas saistībā ar IKT un privātās drošības nozari. Tiek izteikts atbalsts 
arī jaunajām ieplānotajām daudzpusēju ieinteresēto personu „profesionālajām kopienām”.

Dalībvalstu Augsta līmeņa grupa tiek aicināta veicināt sadarbību ar citām ieinteresētajām 
personām, kā arī Komisijas Vides ģenerāldirektorāts un Ārējo sakaru ģenerāldirektorāts tiek 
aicināts pievērst lielāku uzmanību KSA.

Valsts un privātā sektora sadarbība — gudra kombinācija
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Ziņojumā ierosināts vairāk uzsvērt valstu politikas ietekmi uz KSA. Tostarp ir jāīsteno 
Komisijas „Edinburgas pētījuma” ieteikumi par pārvaldības trūkumiem, un nepieciešams 
sasniegt konkrētus rezultātus, ieviešot sociālos rādītājus, jo īpaši valsts iepirkumu procesā.

Eiropas Komisija tiek aicināta uzņemties vadošo lomu, apņemoties veidot ilgtspējības 
pārskatus, ētiski pārvaldīt savas pensiju investīcijas un atbalstīt Komisijas darbinieku 
brīvprātīgo darbu.

Ziņojumā atkārtoti uzsvērta saikne starp korporatīvo atbildību un korporatīvo pārvaldību, kā 
arī atbalstīta pārvaldības kodeksa un direktora pienākumu izmantošana, lai veicinātu KSA 
attīstību un tās nozīmes palielināšanu uzņēmumā.

Taču tāpat ir uzsvērta papildu privāto un brīvprātīgo darbību nemainīgā nozīme, jo īpaši 
atbalstot ieguvumus no šādu iniciatīvu „konverģences” principa atbalstīšanas. Tiek uzsvērts, 
ka daudz labāk ir veicināt brīvprātīgu sadarbību, nevis jaunas obligātās iniciatīvas, kas ir 
saistītas ar sociāliem zīmogiem.

Kopā viss minētais ir zināms saistībā ar ANO pamatprincipiem kā gudra regulatīvo un 
brīvprātīgo pieeju kombinācija, un arī ES būtu ieteicams pieņemt šo pašu pieeju.

Tālāka virzība

Paziņojumā tiek atbalstīti arī daudzi citi ieteiktie pasākumi. Es iesaku īpaši uzsvērt KSA 
integrēšanu uzņēmējdarbības skolu pamatprogrammās, KSA veicināšanu mazos uzņēmumos, 
ievērojot „grupas principu” un ieviešot „revīziju”, lai nodrošinātu, ka plānotās KSA darbības 
patiešām atbilst labākajai Eiropas un globālajai praksei.

Visbeidzot, vēlos atkārtoti izteikt savu pārliecību, ka KSA no procesa sastāvdaļas jākļūst par 
rezultātu. Paziņojumā ietverts pilnīgi pareizs apgalvojums, ka būtiska KSA nozīmes 
palielināšana ir īpaši svarīga. Ar uzņēmumiem saistītu iniciatīvu īstenošana kā daļa no Eiropas 
gada (2013), KSA kumulatīvās ietekmes pētīšana, lai risinātu sociālās un vides problēmas ar 
mērķi uzsvērt problēmu steidzamību, un priekšlikums jaunam „līgumam” ar pilsonisko 
sabiedrību ir dažas no ziņojumā iekļautajām idejām, kuru īstenošanā ieteikts sadarboties ar 
cilvēkiem uzņēmējdarbības aprindās un ārpus tām, lai labāk sasniegtu šo mērķi.

Kā Komisija pareizi apgalvo — ja KSA ietver uzņēmumu atbildību par to ietekmi uz 
sabiedrību, tad tā ir ietekme, kas uzņēmumiem un sabiedrībai kopīgi jāmeklē visvairāk.


