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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a közös stratégiák felkutatásának megkönnyítése, valamint az ismeretek és 
közös elvárások cseréje érdekében a vállalatok és a civil társadalom között folytatott 
együttműködés kölcsönös előnyeit; ezért kifejezetten támogatja a Bizottságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos, az érdekelt feleket egybegyűjtő platformok 
létrehozására irányuló kötelezettségvállalását a vállalatok és a társadalom között a 
legfontosabb társadalmi és környezeti kérdésekben megvalósuló együttműködés 
hangsúlyozása érdekében; hangsúlyozza, hogy a vállalatok szociális fellépése 
mindenképpen törvényes keretfeltételeket igényelhet és kiegészítésképpen önkéntes 
intézkedéseket lehet hozni, de azok soha nem léphetnek a munkavállalók védelmére 
vonatkozó jelenlegi előírások, illetve azok hatékony ellenőrzése vagy valamilyen 
szankcionálása helyébe;

2. aggodalmát fejezi ki azok miatt a hatások miatt, amelyeket a gazdasági válság fejthetett ki 
a munkaszervezésre; kéri a Bizottságot, hogy a szociális partnerekkel folytatott szoros 
együttműködésben az érdekelt feleket egybegyűjtő platformok révén mozdítsa elő a 
munkavállalók jogainak teljes mértékű tiszteletben tartását biztosító, fenntartható 
megoldások felkutatását a munkaidő-szervezés és a bizonytalan foglalkozatási formák 
terén;

3. egyetért azzal, hogy a bizottsági közlemény az érvényes jogszabályok és a szociális 
partnerek közötti kollektív megállapodások betartását a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elengedhetetlen előfeltételeként határozza meg; úgy véli továbbá, hogy 
a szociális szempontból felelős magatartás szükségszerűen magában foglalja a 
szakszervezetekkel folytatott korrekt kapcsolatokat, ideértve különösen a szakszervezeti 
jogok tiszteletben tartását, a munkavállalók és képviseleti szerveik folyamatos 
tájékoztatását, valamint e szervek bevonását a vállalati döntéshozatali folyamatba;

4. úgy véli, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás értékelésekor figyelembe kell venni 
az adott vállalat szállítói láncában részt vevő vállalatok, illetve az esetleges alvállalkozók 
magatartását is;

5. emlékeztet a kkv-k stratégiai szerepére, amelyek működési területük közelségének 
köszönhetően megkönnyíthetik a vállalati társadalmi felelősségvállalás elterjesztését; kéri 
a Bizottságot, hogy a nemzeti hatóságokkal és az érdekelt feleket egybegyűjtő 
platformokkal közösen fejlessze ki a kkv-k között az ágazati együttműködés különböző 
formáit, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi és környezeti problémákkal való 
közös szembenézést;

6. hangsúlyozza a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos uniós politikák 
fejlesztésének fontosságát oly módon, hogy azok kiegészítsék a nemzetközi szabályozás 
fejlődését annak érdekében, hogy az értelmezési különbségek és a versenyből eredő 
előnyök és hátrányok kockázata nemzeti vagy nemzetközi szinten elkerülhető legyen;
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7. felszólítja a vállalatokat, hogy ösztönözzék alkalmazottaik nemzetközi önkéntes 
tevékenységét annak érdekében, hogy megkönnyítsék a köz- és magánszféra közötti 
szinergiát a fejlesztési együttműködésben; felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli 
Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest révén támogassa a vállalatok 
ezirányú kezdeményezéseit;

8. kéri a Bizottságot, különösen Jogérvényesülési Főigazgatóságát, hogy terjesszen elő 
javaslatot az EU bíróságai területen kívüli joghatóságának megkönnyítésére az emberi 
jogok EU-ban székhellyel rendelkező üzleti vállalkozások és azok alvállalkozásai vagy 
üzletfelei általi megsértésének eseteiben;

9. elismeri a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos gyakorlatok és politikák 
nagyvállalatoknál történő növelésének fontosságát; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
emelje ki annak fontosságát, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalást beiktassák az 
oktatásba és a képzésbe, különösen az üzleti és menedzsment iskolákban.
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