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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra sąvoka, kurią pasitelkdami verslininkai 
savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus į savo įmonių strategiją dėl 
bendros suinteresuotų subjektų gerovės, aktyviai dalyvaudami viešojoje politikoje, kuri 
yra svarbus vertybinių socialinių pokyčių aspektas,

B. kadangi ĮSA yra svarbi Europos socialinio modelio dalis, kurią sustiprino įsigaliojusi 
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ji ypač sustiprino horizontalias socialines 
nuostatas, ir kadangi Europos Komisijos komunikate dėl 2020 m. Europos Sąjungos
strategijos pripažinta būtinybė skatinti ĮSA kaip pagrindinį veiksnį užtikrinant ilgalaikį 
darbuotojų ir vartotojų pasitikėjimą,

C. kadangi ĮSA turi didelės įtakos ginant žmogaus teises besivystančiose šalyse,

D. kadangi ĮSA yra viena iš priemonių, kuri gali būti taikoma siekiant kovoti su nelegaliu 
darbu ir mokesčių slėpimu,

E. kadangi ĮSA neturėtų atstoti valstybės arba jos atleisti nuo įsipareigojimo teikti 
pagrindines viešąsias paslaugas,

F. kadangi ĮSA gali atlikti pagrindinį vaidmenį gerinant socialiai nuskriaustų bendruomenių 
gyvenimo lygį,

G. kadangi profesinių sąjungų vaidmuo yra svarbus skatinant ĮSA , nes darbininkai geriau 
informuojami apie įmonių realybę,

H. kadangi ĮSA veikia paraleliai ir kartu su įmonių valdymo reformomis,

I. kadangi mažųjų ir vidutinių įmonių bendroje Europos rinkoje ir Komisijos finansuotų 
projektų, skirtų skatinti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktikos diegimą jose, 
rezultatų vaidmuo yra svarbus,

J. kadangi JT Žmogaus teisių tarybos įgaliojimais dėl įmonių ir žmogaus teisių ir jos 
Koncepcija „Ginti, gerbti ir taisyti“, dėl kurios šiuo metu dirba profesorius John Ruggie, ir 
kurios galutinė ataskaita turėtų pasirodyti 2011 m., siekiama valstybėms, įmonėms ir 
kitiems socialiniams dalyviams pateikti konkrečių gairių dėl žmogaus teisių jų veikloje,

1. mano, kad ĮSA yra veiksminga priemonė gerinti konkurencingumą, kvalifikaciją ir 
mokymų galimybes, darbo saugą ir darbo aplinką, ginti darbuotojų teises, vietos 
bendruomenių teises ir aplinką, skatinti tvarios aplinkos politiką, skatina keistis gerąja 
patirtimi vietiniu, nacionaliniu, Europos ir pasaulio lygmenimis, tačiau aiškiai negalima 
apseiti be darbo taisyklių, kolektyvinių susitarimų, bendrų ar sektorinių;

2. ragina, kad būtų reikalaujama, jog įmonės prisiimtų ĮSA siekdamos užtikrinti savo ir ne 
tik savo darbuotojų fizinį neliečiamumą ir saugą, gerą fizinę ir protinę savijautą, darbo 
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teises ir žmogaus teises, kuriuos darbuotojai patiria darbo aplinkoje; pabrėžia, kad yra 
svarbu remti ir skatinti tokios praktikos sklaidą mažose ir vidutinėse įmonėse tuo pat metu 
siekiant nepabloginti jų padėties dėl išlaidų ir biurokratinės naštos;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad ĮSA turėtų būti skirtos naujos sritys, pavyzdžiui, darbo 
organizavimas, lygios galimybės ir socialinė įtrauktiems, anti-diskriminacinės priemonės,  
išsilavinimo bei mokymosi visą gyvenimą vystymas; pabrėžia, kad ĮSA turi apimti, 
pavyzdžiui, darbo vietų kokybę, vienodus atlyginimus ir lygias galimybes siekiant 
karjeros ir skatinti naujovių projektus, siekiant, kad ekonomika taptų tvari;

4. griežtai ragina valstybes nares skatinti gerųjų ĮSA patirčių įgyvendinimą visose įmonėse, 
kad ir kur jos užsiimtų savo veikla, ir drąsinti ĮSA iniciatyvų, gerųjų patirčių sklaidą, 
būtent informuojant apie rezultatus;

5. pažymi, kad ĮSA darbotvarkė turi būti pritaikyta pagal konkrečius regiono ir kiekvienos 
konkrečios šalies poreikius, norint, kad ji padėtų didinti tvarų ekonominį ir socialinį 
vystymąsi;

6. mano, kad savanoriškos ĮSA iniciatyvos priklauso nuo tarptautinių normų ir principų, 
pavyzdžiui, III Globalios atsiskaitymo iniciatyvos, priėmimo, ir skaidrios bei 
nepriklausomos įmonių dalyvių veiklos priežiūros ir tikrinimo sistemos; 

7. mano, kad reikėtų pabrėžti visų suinteresuotųjų šalių aktyvų dalyvavimą įmonėse, vadovų 
parengimą ir pilietinės visuomenės raidą, ypač vartotojų informuotumo didinimą;

8. mano, kad mokant ir jautrinant visuomenę reikėtų skatinti ir skleisti ĮSA kultūrą ir 
įmonėse, ir mokymo įstaigose (aukštesnio ar universitetinio mokymo), susijusiose su 
administracijos kryptimis;

9. mano, kad socialinio dialogo ir Europos įmonių tarybų vaidmuo kuriant gerąją patirtį ĮSA 
srityje yra teigiamas;

10. palankiai vertina ĮSA skatinimą tarptautiniu mastu ir ragina Komisiją daugiau įtraukti ĮSA 
į prekybos politiką siekiant įtraukti griežtas nuostatas į visus dvišalius, regioninius ar 
daugiašalius susitarimus besivystančiose šalyse veikiančioms Europos įmonėms arba jų 
tiekimo grandinėms dėl aplinkosauginių socialinių ir valdymo atskaitomybės standartų, 
skatinančių geresnę ir platesnę atskaitomybę, už kurią jie turi būtina atsakyti, ypač 
pabrėžiant darbininkų atstovų aktyvesnės veiklos socialiniame dialoge svarbą; ragina 
Komisiją itin stebėti nuostatų įgyvendinimą ir apie tai informuoti Europos Parlamentą;

11. yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos užimtumo gairėse ĮSA reikėtų skirti daugiau dėmesio.
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