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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā uzņēmumu sociālā atbildība (USA) nozīmē to, ka uzņēmumi savā darbībā brīvprātīgi 
iekļauj sociālos un vides jautājumus iesaistīto personu kopējai labklājībai, aktīvi 
iesaistoties valsts politikā, kas ir svarīgs uz vērtībām balstītu sociālo pārmaiņu aspekts;

B. tā kā USA ir būtiska Eiropas sociālā modeļa sastāvdaļa, ko nostiprina Līguma par Eiropas 
Savienības darbību stāšanās spēkā un jo īpaši tā horizontālā sociālā klauzula, un tā kā 
Eiropas Komisijas paziņojumā par ES stratēģiju 2020. gadam ir atzīta vajadzība 
nostiprināt USA kā būtisku elementu, lai nodrošinātu ilgtermiņa nodarbinātību un 
patērētāju uzticību;

C. tā kā USA ir liela ietekme uz cilvēktiesību ievērošanu jaunattīstības valstīs;

D. tā kā USA ir viens no instrumentiem, ko var izmantot cīņā pret nelegālu nodarbinātību un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

E. tā kā USA neaizstāj valsts saistības vai neatbrīvo to no pienākuma sniegt sabiedriskos 
pakalpojumus;

F. tā kā USA var būt būtiska ietekme, lai uzlabotu dzīves līmeni nelabvēlīgās kopienās;

G. tā kā arodbiedrībām ir liela nozīme USA popularizēšanā, jo darba ņēmēji labāk pārzina 
situāciju uzņēmumā, kurš tos nodarbina;

H. tā kā USA ir jāanalizē vienlaikus un mijiedarbībā ar uzņēmumu pārvaldības reformām;

I. ņemot vērā MVU nozīmi Eiropas vienotajā tirgū un Komisijas finansēto projektu 
rezultātus, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu sociālās atbildības (USA) iedibināšanu 
praksē, tostarp mazos un vidējos uzņēmumos;

J. tā kā ANO Cilvēktiesību padomes mandāta par uzņēmējdarbības tiesībām un 
cilvēktiesībām un tās programmas „aizsargāt, ievērot un labot” — to pašlaik pārskata 
profesors John Ruggie un galīgais ziņojums ir jāizstrādā 2011. gadā —, mērķis ir sniegt 
valstīm, uzņēmumiem un citiem sociālajiem dalībniekiem konkrētus norādījumus par 
cilvēktiesību ievērošanu savās darbībās,

1. uzskata, ka USA ir efektīvs instruments, lai uzlabotu konkurētspēju, prasmes un 
apmācības iespējas, darba drošību un darba vidi, aizsargātu darba ņēmēju tiesības un 
vietējo un iedzimto kopienu tiesības, veicinātu ilgtspējīgu vides politiku un mudinātu 
apmainīties ar labu praksi vietējā, valsts, Eiropas un pasaules mērogā, lai arī ir 
pašsaprotami, ka USA nevar aizstāt darba tiesības un vispārējos vai sektorālos darba 
koplīgumus;

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot USA, lai aizsargātu gan savu darbinieku, gan citu 
darba ņēmēju fizisko integritāti un drošību, fizisko un garīgo labklājību, darba tiesības un 
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cilvēktiesības, izmantojot ietekmi, kāda tiem ir uz partneru plašo loku; uzsver, ka šāda 
prakse ir jāatbalsta un jāizplata MVU, ierobežojot izmaksas un birokrātijas slogu;

3. norāda, ka USA ir jāattiecina uz tādām jaunām jomām kā darba organizācija, iespēju 
vienlīdzība un sociālā integrācija, diskriminācijas izskaušanas pasākumi un mūžizglītības 
un apmācības attīstība; uzsver, ka USA ir jāietver, piemēram, darba kvalitāte, vienlīdzīga 
samaksa, profesionālās izaugsmes iespējas un inovatīvu projektu veicināšana, lai palīdzētu 
pārorientēties uz ilgtspējīgu ekonomiku;

4. cieši iesaka dalībvalstīm un Savienībai sekmēt USA labas prakses ieviešanu visos 
uzņēmumos neatkarīgi no tā, kur tie darbojas, un mudināt USA iniciatīvās ietvertās labās 
prakses izplatīšanu, jo īpaši plaši iepazīstinot ar šādu iniciatīvu rezultātiem;

5. atzīmē, ka USA programma ir jāpiemēro katra reģiona un katras valsts konkrētajām 
vajadzībām, lai sniegtu ieguldījumu ilgtspējīgas ekonomikas un sociālās attīstības 
uzlabošanā;

6. uzskata, ka USA brīvprātīgo iniciatīvu uzticamība ir atkarīga no tādu starptautiski atzītu 
standartu un principu kā Vispārējā informēšanas iniciatīva III iekļaušanas un no šo 
iniciatīvu pārraudzības un pārredzamas kontroles, ko veic neatkarīgi no uzņēmuma 
ieinteresētajām personām; 

7. uzskata, ka uzsvars ir jāliek uz visu uzņēmuma ieinteresēto personu aktīvu iesaistīšanu, 
vadītāju apmācību un pilsoniskās sabiedrības veidošanu, jo īpaši attiecībā uz patērētāju 
izpratnes palielināšanu;

8. uzskata, ka ir jāizkopj un jāizplata USA kultūra, izmantojot apmācību un izpratnes 
palielināšanu uzņēmumā, kā arī tajās augstākās un universitātes izglītības nozarēs, kas 
galvenokārt orientētas uz vadības zinātni;

9. uzskata, ka sociālajam dialogam un Eiropas uzņēmumu padomēm ir bijusi konstruktīva 
nozīme labākās prakses attīstībā attiecībā uz USA;

10. atzinīgi vērtē USA starptautisku popularizēšanu un aicina Komisiju pastiprināt USA 
integrēšanu savā tirdzniecības politikā, cenšoties visos divpusējos, reģionālajos un 
daudzpusējos nolīgumos attiecībā uz vides, sociālās jomas un vadības informācijas 
standartiem iekļaut stingras klauzulas, kas atspoguļo starptautiski atzītus USA standartus, 
lai ar šiem standartiem labāk un plašāk iepazīstinātu tos Eiropas uzņēmumus, kuri tieši 
darbojas jaunattīstības valstīs vai darbojas ar to atbildības jomā esošu apgādes ķēžu 
starpniecību, jo īpaši uzsverot ietekmi, kādai jābūt darba ņēmēju pārstāvjiem, un sociālā 
dialoga nozīmi; prasa Komisijai tieši uzraudzīt iepriekš minēto klauzulu īstenošanu un par 
to informēt Parlamentu;

11. ir pārliecināts, ka Eiropas nodarbinātības pamatnostādnēs lielāka uzmanība ir jāvelta 
USA.



AD\818672LV.doc 5/5 PE439.376v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 2.6.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

41
3
3

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, 
Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, 
Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari 
Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Marian 
Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Martin 
Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle 
Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-
Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, 
Licia Ronzulli, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Georges Bach, Françoise Castex, Marielle Gallo, Joe Higgins, Franz 
Obermayr, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Emilie Turunen, Cecilia 
Wikström

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa Estaràs Ferragut, Oldřich Vlasák


