
AD\860972LT.doc PE454.446v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Tarptautinės prekybos komitetas

2010/2205(INI)

17.3.2011

NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

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

Nuomonės referentė: Tokia Saïfi



PE454.446v02-00 2/5 AD\860972LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\860972LT.doc 3/5 PE454.446v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad ES išsikėlė tikslą ne tik tapti pavyzdžiu įmonių socialinės atsakomybės 
(ĮSA) srityje, bet ir skatinti ĮSA įgyvendindama savo išorės politiką; pripažįsta Komisijos 
pastangas skleidžiant geriausią praktiką ĮSA srityje tarp užsienyje veikiančių Europos 
įmonių, tačiau pabrėžia, kad ji turėtų labiau atsižvelgti į pažymėjimų ir ženklų, kurie 
įrodo, kad įmonės laikosi ĮSA principų, svarbą;

2. laikosi nuomonės, kad svarbiausių tarptautinių socialinių standartų nesilaikymas yra 
socialinio ir aplinkosauginio dempingo forma, dėl kurios daroma žala Europos įmonėms ir 
darbuotojams;

3. mano, kad būtina stiprinti susijusių tarptautinių institucijų (Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO), Pasaulio prekybos organizacijos (PPO), Europos bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Jungtinių Tautų) vaidmenį ir skatinti jas bendradarbiauti 
kuriant, įgyvendinant ir skatinant pagrindinius tarptautinius socialinius standartus ir 
skiriant atitinkamas bausmes;

4. ragina Komisiją į laisvosios prekybos ir investicijų susitarimus, dėl kurių ji derasi su 
trečiosiomis šalimis, nuolat įtraukti skyrių tvaraus vystymosi klausimais, kuriame būtų 
pateikta teisiškai įpareigojanti sąlyga dėl ĮSA;

5. siūlo numatyti reikalavimą, kad remiantis minėtąja sąlyga dėl ĮSA būtų laikomasi TDO 
aštuonių svarbiausių ir keturių prioritetinių konvencijų nuostatų, numatytos paskatos 
įmonėms prisiimti ĮSA įsipareigojimus, taip pat įmonių ir įmonių grupių atidumo 
įsipareigojimas, t. y. įsipareigojimas aktyviai veikti siekiant nustatyti bet kokius žmogaus 
ar su aplinkos apsauga susijusių teisių pažeidimus, korupcijos ar vengimo mokėti 
mokesčius, įskaitant jų dukterinėse įmonėse ir tiekimo grandinėse (jų įtakos sferoje), 
atvejus ir užkirsti jiems kelią;

6. taip pat ragina Komisiją derybų metu derinti savo reikalavimus atsižvelgiant į kiekvienos 
šalies partnerės išsivystymo laipsnį; todėl siūlo Komisijai parengti papildomų standartų, 
kurie būtų laipsniškai ir lanksčiai pritaikyti atsižvelgiant į susijusios partnerės ekonominę, 
socialinę ir aplinkos apsaugos padėtį, sąrašą;

7. mano, kad nepriklausomos institucijos turėtų nuolat stebėti, kaip šie svarbiausi standartai 
įgyvendinami šalies partnerės ir valstybės narės teritorijoje, ir kad tuo atveju, kai jie 
neįgyvendinami arba kai remiantis iš anksto parengtais kriterijais nustatoma, kad jie 
pažeidžiami, turėtų būtų pritaikytos baudos taikant veiksmingą ir skaidrią tvarką;

8. mano, kad šie standartai turėtų būti visapusiškai taikomi ir kad jų nesilaikymas negali būti 
pateisinamas nei laisvųjų zonų, nei priimančiosios šalies susitarimais;

9. pabrėžia, kad Europos įmonės, jų dukterinės įmonės ir subrangovai užima didelę dalį 
tarptautinės prekybos ir todėl atlieka esminį vaidmenį visame pasaulyje platindami 
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socialinius ir darbo standartus ir skatindami jų laikytis, taigi jie turėtų veikti 
vadovaudamiesi Europos vertybėmis ir tarptautiniu lygmeniu pripažintais standartais;
mano, jog būtų teisinga ir tinkama reikalauti, kad Europos įmonės, perkeliančios savo 
gamybą į šalis, kuriose galioja ne tokie griežti socialiniai įpareigojimai, prisiimtų 
atsakomybę – taip pat ir prieš Europos teismus – už bet kokią žalą ir neigiamus išorinius 
padarinius, kurie darytų nepageidaujamą poveikį vietos gyventojams;

10. yra įsitikinęs, kad savo būsimajame komunikate dėl mažų ir vidutinio dydžio įmonių 
(MVĮ) veiklos tarptautiškėjimo Komisija turėtų pasiūlyti priemones, kurias taikant būtų 
padedama remti ir skatinti MVĮ iniciatyvas ĮSA srityje, susijusias su principo „pradėk nuo 
mažo“ įgyvendinimu, ir atsižvelgta į specifinę šių įmonių padėtį.
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