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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че корпоративната социална отговорност (КСО) е концепция, 
според която дружествата доброволно включват в своята бизнес стратегия социални 
цели и цели, свързани с околната среда, за общото благо на заинтересованите 
страни, ангажирайки се активно с обществените политики като важен аспект от 
социалната промяна, породена от ценностите,

Б. като има предвид, че КСО е съществен елемент от европейския социален модел, 
подсилен от влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално на неговата хоризонтална социална клауза, и като им предвид, 
че необходимостта от насърчаване на КСО беше призната в съобщението на 
Европейската комисия относно стратегията „Европа 2020“ като важен елемент при 
осигуряването на доверието на работещите и потребителите в дългосрочен план,

В. като има предвид, че КСО има значително въздействие върху правата на човека в 
развиващите се страни,

Г. като има предвид, че КСО е един от инструментите, които могат да се използват в 
борбата срещу недекларирания труд и избягването на данъци,

Д. като има предвид, че КСО не следва да замества или изключва държавата по 
отношение на нейната отговорност при предоставянето на основни обществени 
услуги,

Е. като има предвид, че КСО може да играе ключова роля за подобряване на жизнения 
стандарт на общностите в неравностойно положение,

Ж. като има предвид, че професионалните съюзи играят ключова роля за насърчаването 
на КСО, тъй като работниците са в добра позиция да познават действителността в 
предприятието, в което са назначени,

З. като има предвид, че КСО трябва да се разглежда успоредно и във взаимодействие 
с реформите в корпоративното управлението,

И. като има предвид ролята на малките и средни предприятия (МСП) на единния 
европейски пазар и резултатите от финансираните от Комисията проекти за 
насърчаване на приемането на практики за корпоративна социална отговорност 
(КСО), включително от страна на МСП,

Й. като има предвид, че правомощията на Съвета на ООН по правата на човека 
относно предприятията и правата на човека и неговата рамка „Защита, зачитане и 
обезщетяване“, която в момента се подготвя за влизане в действие от проф. John 
Ruggie и се очаква публикуването на окончателен доклад през 2011 г., целят да 
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предоставят конкретни насоки на държавите, предприятията и другите социални 
участници относно зачитането на правата на човека в тяхната дейност,

1. счита, че КСО е ефективно средство за подобряване на конкурентоспособността, 
уменията и възможностите за обучение, безопасността на работното място и 
работната среда, защита на правата на работниците и правата на местните 
общности, насърчаване на устойчива политика по отношение на околната среда и 
окуражаване на обмена на добри практики на местно, национално, европейско и 
световно равнище, макар че КСО безспорно не боже да замести трудовото 
законодателство или общите или секторните колективни трудови договори;

2. призовава дружествата да бъдат настоятелно призовани да прилагат КСО с оглед 
гарантиране на физическата неприкосновеност и безопасност, физическото и 
психическо благоденствие, трудовите права и правата на човека както на своите 
служители, така и на работниците като цяло чрез влиянието, което предприятията 
упражняват върху широкия кръг от техни сътрудници; подчертава необходимостта 
от подпомагане и насърчаване на разпространението на тези практики сред МСП, 
като се ограничават включените разходи и бюрократични тежести;

3. посочва, че КСО следва да обърне внимание на нови области, като организацията на 
труда, равните възможности и социалната интеграция, мерките срещу 
дискриминацията, развитието на образованието и обучението през целия живот; 
подчертава, че КСО следва да включва, например, качеството на работа, 
равенството по отношение на заплащането и възможностите за професионално 
развитие и насърчаването на новаторски проекти с цел да се помогне за прехода към 
устойчива икономика;

4. настоятелно препоръчва държавите-членки и Европейският съюз да насърчават 
въвеждането на добри практики за КСО във всички предприятия, независимо от 
това къде развиват те своята дейност, и да насърчат разпространението на добри 
практики, произтичащи от инициативите за КСО, по-конкретно чрез по-широкото 
информиране относно резултатите от тях;

5. отбелязва, че дневният ред на КСО трябва да се адаптира към специфичните нужди 
на всеки регион и всяка държава, за да допринесе за подобряване на устойчивото 
социално и икономическо развитие;

6. счита, че надеждността на доброволните инициативи за КСО зависи от 
включването в тях на международно признатите стандарти и принципи, като 
Глобалната инициатива за отчитане ІІІ, и въвеждането на надзор и прозрачна и 
независима проверка от страна на участници в предприятието спрямо тях; 

7. счита, че следва да се наблегне върху активното участие на всички заинтересовани 
от дружеството страни, обучението на ръководители и развитието на гражданско 
общество, по-специално с оглед на информираността на потребителите;

8. счита, че е важно да се формира и разпространява култура на КСО посредством 
обучение и повишаване на информираността както в предприятията, така и в тези 
клонове на сектора на висшето и университетското образование, които са насочени 
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основно към изучаването на управлението;

9. счита, че социалният диалог и Европейските работнически съвети са изиграли 
конструктивна роля за разработването на най-добри практики по отношение на 
КСО;

10. приветства насърчаването на КСО в международен план и призовава Комисията по-
добре да интегрира КСО в своите политики в областта на търговията, като се стреми 
да включи строги клаузи, отразяващи международни признати стандарти за КСО и 
всички двустранни, регионални и многостранни споразумения относно 
екологичните, социалните и управленските стандарти за докладване за насърчаване 
на по-добро и по-широко оповестяване за европейските дружества, опериращи 
дейност в развиващите се страни пряко или чрез своите вериги за доставки, за чието 
поведение те трябва задължително да поемат отговорност, като се подчертава по-
специално ролята, която представителите на работниците следва да играят, и 
важността на социалния диалог; изисква от Комисията да наблюдава пряко 
въвеждането на тези клаузи и да информира за това на Европейския парламент;

11. изразява твърдо убеждение, че в Европейските насоки за заетост следва да се 
обърне по-голямо внимание на КСО.
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