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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава взаимните ползи, които могат да се извлекат от сътрудничеството между 
предприятията и гражданското общество и които могат да улеснят усилията за 
изготвяне на съвместни стратегии, обмена на знания и съпоставянето на очаквания; 
поради това решително подкрепя поетия от Комисията ангажимент за създаване на 
многостранни платформи по въпросите на корпоративната социална отговорност 
(КСО), с цел да се засили сътрудничеството между предприятията и обществото по 
най-важните социални и свързани с околната среда въпроси; подчертава, че е 
възможно за корпоративната социална отговорност да е необходима правна рамка и 
че доброволните мерки могат да допълват, но по никакъв начин не могат да заменят 
съществуващите разпоредби за защита на работниците, ефективния контрол над 
спазването им и евентуалното налагане на санкции;

2. изразява загриженост във връзка с неблагоприятното въздействие, което 
икономическата криза може да е оказала върху организацията на работата; 
призовава Комисията, в тясно сътрудничество със социалните партньори,  да 
използва многостранните платформи като допълнителна мярка за насърчаване на 
усилията за намиране на устойчиви решения, като гарантира пълното спазване на 
правата на работниците, що се отнася до равното третиране, организацията на 
работното време и несигурната заетост;

3. изразява съгласие със съобщението на Комисията по отношение на това, че 
спазването на приложимото законодателство и на колективните споразумения 
между социалните партньори е съществено предварително условие за КСО; 
отбелязва също така, че социалната отговорност задължително включва правилното 
осъществяване на синдикални отношения, по-специално спазването на правата на 
синдикално организиране, непрекъснатото информиране на работниците и 
представляващите ги сдружения, както и участието на тези сдружения при 
вземането на решения в предприятието;

4. отбелязва, че при оценяването на социалната отговорност на дадено дружество 
трябва да се отчита поведението на дружествата, участващи в неговата верига на 
доставки, и на евентуалните му подизпълнители;

5. припомня стратегическата роля, която малките и средните предприятия (МСП) 
могат да изпълняват за насърчаването на разпространението на КСО благодарение 
на тесните си връзки с мястото, където извършват дейност; приканва Комисията да 
разработи, съвместно с националните органи и многостранните платформи, 
специфични за отделните сектори форми на сътрудничество между МСП, които да 
им позволят да предприемат колективни действия за справяне със социални и 
свързани с околната среда проблеми;

6. подчертава, че е важно политиките на Съюза в областта на КСО да се развиват в 
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съответствие с международните стандарти, с цел да се избегнат различни 
национални тълкувания, както и рискове, свързани с конкурентни предимства или 
недостатъци на национално или международно равнище;

7. призовава предприятията да насърчават своите служители да участват в 
международни доброволчески дейности, с цел да се улесни взаимодействието 
между публичния и частния сектор в областта на сътрудничеството за развитие; 
призовава Комисията да подпомага инициативи на предприятията в тази област чрез
бъдещия Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ;

8. призовава Комисията, по-специално ГД „Правосъдие“, да представи предложения 
относно екстратериториалната юрисдикция на съдилищата на ЕС по дела за 
нарушения на правата на човека от страна на дружества от ЕС или техни дъщерни 
дружества, подизпълнители или търговски партньори;

9. признава, че е важно да се засилят практиките и политиките в областта на КСО в 
рамките на големите дружества; поради това призовава Комисията да подчертае 
значението на въвеждането на КСО като предмет в образованието и обучението, по-
специално в училищата по бизнес и мениджмънт.
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