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IEROSINĀJUMI

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

1. atkārtoti apstiprina savstarpējos ieguvumus, ko sniedz uzņēmumu un pilsoniskās 
sabiedrības sadarbība ar mērķi veicināt savstarpēji izdevīgu stratēģiju meklēšanu, kā arī 
zināšanu un kopīgu cerību apmaiņu; tādēļ stingri atbalsta Komisijas uzsāktos centienus 
radīt daudzpusējas KSA platformas, lai uzsvērtu sadarbību starp uzņēmumiem un 
sabiedrību svarīgākajos sociālajos un vides jautājumos; uzsver, ka uzņēmumu sociālai 
rīcībai var būt vajadzīgi juridiski pamatnoteikumi un ka, lai gan brīvprātīgie pasākumi var 
būt papildinoši, tie nekad nevar aizstāt noteikumus par darba ņēmēju aizsardzību, kā arī to 
ievērošanas efektīvu uzraudzību un iespējamo sankciju noteikšanu;

2. pauž bažas par iespējamo ekonomikas krīzes ietekmi uz darba organizāciju; prasa 
Komisijai, cieši sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, izmantot daudzpusējās 
platformas kā papildu pasākumu, ar ko veicina centienus meklēt ilgtspējīgus risinājumus, 
kuri nodrošinātu darba ņēmēju tiesību pilnīgu ievērošanu vienlīdzīgas attieksmes, darba 
laika organizēšanas un pagaidu darba jomā;

3. ir vienisprātis ar Komisijas paziņojumā pausto nostāju, ka piemērojamo tiesību aktu un 
sociālo partneru kolektīvo līgumu ievērošana ir obligāts priekšnoteikums KSA 
īstenošanai; turklāt uzskata, ka sociāli atbildīga prakse noteikti ietver korektas attiecības ar 
arodbiedrībām, jo īpaši arodbiedrību tiesību ievērošanu, darbinieku un viņus pārstāvošo 
apvienību nepārtrauktu informēšanu, kā arī šo apvienību iesaistīšanu uzņēmuma lēmumu 
pieņemšanā;

4. uzskata, ka korporatīvās sociālās atbildības vērtēšanā jāņem vērā uzņēmuma piegādes 
ķēdē esošo citu uzņēmumu, kā arī iespējamo apakšuzņēmumu prakse;

5. atgādina MVU stratēģisko nozīmi, jo tie, pateicoties ciešajām saitēm ar teritoriju, kurā tie 
darbojas, var veicināt KSA izplatību; prasa Komisijai sadarbībā ar valstu iestādēm un 
daudzpusējām platformām attīstīt sektoriālās MVU sadarbības formas, kas ļautu kopīgi 
risināt sociālās un vides problēmas;

6. uzsver tādas Savienības politikas izstrādes nozīmi KSA jomā, kas papildina starptautisko 
normu attīstību, lai valstu un starptautiskā līmenī izvairītos no atšķirīgas noteikumu 
interpretācijas un nevienlīdzīgas konkurētspējas riska;

7. aicina uzņēmumus veicināt savu darbinieku brīvprātīgo darbu starptautiskā līmenī, lai 
atvieglotu sinerģiju starp publisko un privāto sektoru attīstības sadarbības jomā; aicina 
Komisiju sniegt atbalstu uzņēmumu iniciatīvām šajā jomā, izmantojot topošo Eiropas 
Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu;

8. aicina Komisiju, konkrētāk, Tieslietu ģenerāldirektorātu, iesniegt priekšlikumus par 
eksteritoriālās jurisdikcijas sekmēšanu ES tiesās attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, 
ko ir izdarījuši ES uzņēmumi, to meitasuzņēmumi, apakšuzņēmumi vai uzņēmējdarbības 
partneri;
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9. atzīst, ka ir svarīgi vairot KSA prakses izmantošanu lielos uzņēmumos; tādēļ aicina 
Komisiju uzsvērt, ka ir būtiski KSA kā tematu iekļaut izglītībā un apmācībā, jo īpaši 
skolās ar uzņēmējdarbības un vadības specializāciju.
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