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PASIŪLYMAI

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

1. dar kartą atkreipia dėmesį į abipusę įmonių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo 
naudą siekiant sudaryti sąlygas bendrų strategijų paieškai ir keitimuisi žiniomis bei 
bendrais lūkesčiais; todėl tvirtai pritaria Komisijos prisiimtam įsipareigojimui sukurti 
daugiašales įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) platformas siekiant paskatinti įmonių ir 
visuomenės bendradarbiavimą svarbiausiais socialiniais ir aplinkos apsaugos klausimais; 
pabrėžia, kad įmonių socialinė atsakomybė gali reikalauti teisiškai įtvirtintų bendrų 
nuostatų ir kad savanoriškos priemonės gali šias nuostatas papildyti, tačiau jos niekada 
nepakeis esamų nuostatų dėl darbuotojų apsaugos, veiksmingos kontrolės ir galimo 
sankcijų taikymo;

2. susirūpinęs dėl galimo ekonomikos krizės poveikio darbo organizavimui; prašo 
Komisijos, kad ji, glaudžiai bendradarbiaudama su socialiniais partneriais ir 
pasinaudodama daugiašalėmis platformomis, skatintų tvarių sprendimų visapusiško 
darbuotojų teisių užtikrinimo klausimais, susijusiais su lygiomis galimybėmis, darbo laiko 
organizavimu, ir darbu be garantijų, paiešką;

3. pritaria Komisijos komunikate išdėstytai nuomonei, kad norint užtikrinti įmonių socialinę 
atsakomybę labai svarbu, kad būtų laikomasi taikytinų teisės aktų ir socialinių partnerių 
kolektyvinių sutarčių; taip pat mano, kad norint užtikrinti socialiai atsakingą elgesį būtina 
tinkamai plėtoti santykius su profesinėmis sąjungomis, visų pirma gerbti profesinių 
sąjungų teises, teikti nuolatinę informaciją darbuotojams ir juos atstovaujančioms 
asociacijoms bei užtikrinti šių asociacijų dalyvavimą priimant įmonės sprendimus;

4. mano, kad vertinant įmonės socialinę atsakomybę reikia atsižvelgti į įmonių, sudarančių 
jos tiekimo grandinę, ir visų subrangovų elgesį;

5. primena strateginį MVĮ vaidmenį, nes jos, būdamos teritorijoje, kurioje veikia, gali 
sudaryti sąlygas ĮSA skleidimui; prašo Komisijos, susitarus su nacionalinėmis valdžios 
institucijomis ir daugiašalėmis platformomis, plėtoti įvairias sektorių MVĮ 
bendradarbiavimo formas, kurios joms padėtų kartu spręsti socialines ir aplinkos apsaugos 
problemas;

6. pabrėžia, kad svarbu plėtoti Sąjungos politikos priemones ĮSA srityje laikantis tarptautinių 
teisės aktų, siekiant išvengti skirtingo aiškinimo ir konkurencingų pranašumų ar trūkumų 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu rizikos;

7. ragina įmones skatinti savo darbuotojų tarptautinę savanorišką veiklą siekiant sudaryti 
sąlygas viešojo ir privačiojo sektorių sinergijai vystomojo bendradarbiavimo srityje; prašo 
Komisijos šiuo požiūriu padėti plėtoti įmonių iniciatyvas pasinaudojant būsimu Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusu.

8. ragina Komisiją, visų pirma jos Teisingumo generalinį direktoratą, pateikti pasiūlymus, 
kaip būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas ekstrateritorinei jurisdikcijai ES teismuose, 
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kai Europos įmonės ar jų patronuojamosios įmonės, subrangovai arba verslo partneriai 
labai šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises;

9. pripažįsta socialinės atsakomybės didelėse įmonėse praktikos ir politikos svarbą, todėl 
ragina Komisiją pabrėžti, kad labai svarbu į švietimą ir mokymus, visų pirma verslo ir 
vadybos mokyklose, įtraukti įmonių socialinės atsakomybės temą;
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