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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, zmienione wytyczne 

OECD dotyczące przedsiębiorstw wielonarodowych, wydaną przez MOP trójstronną 

deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej, 

ramy działania Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości, dziesięć 

zasad inicjatywy ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000 zawierającą wytyczne 

dotyczące społecznej odpowiedzialności, 

– uwzględniając projekt francuskiej ustawy w sprawie „należytej staranności”, rozwijającej 

wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, oraz oświadczenie 

przewodniczącego Junckera wygłoszone na szczycie G-7 w 2015 r., 

– uwzględniając projekt zatytułowany „Realizacja długofalowych wartości dla 

przedsiębiorstw i inwestorów”, realizowany obecnie w ramach zasad odpowiedzialnego 

inwestowania ONZ oraz inicjatywy ONZ Global Compact, 

A. mając na uwadze, że art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

stanowi, iż „wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami 

działań zewnętrznych Unii”; 

B. mając na uwadze, że art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) potwierdza, że w swoich 

działaniach na arenie międzynarodowej UE będzie kierowała się zasadami „demokracji, 

państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych 

wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz 

poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego”; 

C. mając na uwadze, że powiązania między handlem i prawami człowieka a normami 

społecznymi i środowiskowymi stały się integralną częścią stosunków gospodarczych i 

handlowych UE; mając na uwadze, że polityka UE z zakresu praw człowieka i demokracji 

w państwach trzecich powinna być nadal uwzględniana w innych unijnych politykach 

posiadających wymiar zewnętrzny, włącznie z polityką handlową; mając na uwadze, że 

UE powinna wykorzystywać politykę handlową do promowania celu ustanowienia 

wysokich standardów ogólnoświatowych w dziedzinie praw człowieka i praw 

społecznych, ochrony konsumentów i kwestii środowiskowych; 

D. mając na uwadze, że polityka handlowa oraz ambitne umowy handlowe są istotne dla 

wspierania i wzmacniania światowego sytemu handlu opartego na zasadach; mając na 

uwadze, że przed zakończeniem negocjacji handlowych należy również w sposób rzetelny 

i przejrzysty brać pod uwagę kwestie praw człowieka; mając na uwadze, że wytyczne 

ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, a także wszelkie inne odnośne instrumenty 

wspierające społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, mają na celu wzmocnienie 

zapisów dotyczących praw człowieka w polityce handlowej; 

E. mając na uwadze, że w dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła 
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rezolucję w sprawie utworzenia międzyrządowej grupy roboczej, której rolą będzie 

rozpoczęcie procesu prowadzącego do opracowania prawnie wiążącego 

międzynarodowego instrumentu regulującego – w ramach prawa międzynarodowego – 

działalność spółek międzynarodowych i innych przedsiębiorstw; 

F. mając na uwadze, że handel i prawa człowieka mogą się wzajemnie umacniać, a 

środowisko biznesu, zobowiązane do poszanowania praw człowieka, może również 

odgrywać istotną rolę w stwarzaniu pozytywnych zachęt do promowania praw człowieka, 

demokracji, norm środowiskowych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

mając na uwadze, że UE odgrywała wiodącą rolę w negocjowaniu i wdrażaniu licznych 

inicjatyw na rzecz globalnej odpowiedzialności, które idą w parze z promowaniem i 

poszanowaniem międzynarodowych nrom, takich jak sprawiedliwość społeczna, 

zrównoważenie środowiskowe i przestrzeganie praw człowieka; mając na uwadze, że 

dostrzega się długofalowy pozytywny wpływ na prawa człowieka, jaki wywierają 

przedsiębiorstwa europejskie działające na skalę ogólnoświatową i będące przykładem 

dzięki kulturze korporacyjnej wolnej od dyskryminacji; mając na uwadze, że pogłębienie 

stosunków handlowych w oparciu o ochronę i egzekwowanie praw człowieka buduje 

wzajemne zrozumienie i wspólne wartości, takie jak państwo prawa, dobre rządy oraz 

poszanowanie praw człowieka; 

1. przypomina, że UE jest zobowiązana do spójnego propagowania i poszanowania praw 

człowieka i demokracji w stosunkach z krajami trzecimi we wszystkich swoich 

politykach, łącznie z polityką handlową, oraz we wszystkich odpowiednich instrumentach 

finansowania zewnętrznego; 

2. w związku z tym zaleca, aby strategia handlowa UE stała się narzędziem promowania 

demokratycznych wartości w państwach trzecich; z zadowoleniem przyjmuje też 

rozszerzenie zakresu umów handlowych i preferencyjnych programów handlowych jako 

instrumentów wspierania praw człowieka, zwalczania pracy przymusowej i pracy dzieci 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i praw do zdrowia, zrównoważonego 

rozwoju, wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz możliwości 

gospodarczych dla wszystkich; 

3. z zadowoleniem przyjmuje nową strategię zatytułowaną „Handel z korzyścią dla 

wszystkich”, a także odwołanie do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, obecnie 

umieszczane we wszystkich umowach handlowych i innych umowach dwustronnych 

zawieranych przez UE; wzywa UE do zaproponowania odpowiednich działań 

następczych, takich jak wprowadzenie mechanizmu składania skarg, oraz do usunięcia 

ewentualnych niedociągnięć w umowach handlowych i inwestycyjnych, a także do 

aktualizacji unijnych przepisów dotyczących kontroli wywozu produktów i technologii 

podwójnego zastosowania; 

4. dostrzega wysiłki Komisji mające na celu wywiązanie się ze zobowiązania do 

uwzględniania kwestii praw człowieka oraz skutków gospodarczych, społecznych i 

środowiskowych w jej analizach ocen skutków wniosków ustawodawczych i 

nieustawodawczych, środków wykonawczych i porozumień handlowych; powtarza, że 

oceny skutków powinny prowadzić do wzmocnienia środków ochrony praw człowieka 

oraz mechanizmów określonych w umowach i strategiach handlowych; ponadto wzywa 

Komisję do systematycznego przeprowadzania takich ocen skutków w zakresie praw 



 

AD\1088630PL.doc 5/7 PE571.491v02-00 

 PL 

człowieka oraz ocen skutków ex-post, a także do udoskonalenia ich jakości i 

kompleksowego charakteru; jest głęboko zaniepokojony, że Komisja nie przeprowadziła 

oceny skutków w zakresie praw człowieka dla umowy o wolnym handlu między UE a 

Wietnamem, i ponownie wyraża przekonanie, że kompleksowa ocena Wietnamu 

obejmująca sytuację w zakresie praw człowieka powinna stanowić część oceny ex post tej 

umowy oraz jedno z działań następczych oceny wpływu na zrównoważony rozwój, 

rozpoczętej w 2009 r.; z zadowoleniem przyjmuje wszystkie wysiłki koordynacyjne na 

szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza podejmowane przez Biuro Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, których celem jest egzekwowanie 

wszystkich międzynarodowych uzgodnionych zasad i zawartych konwencji w dziedzinie 

praw człowieka; 

5. ponownie wyraża poparcie dla systematycznego wprowadzania klauzul warunkowości 

dotyczących praw człowieka we wszystkich porozumieniach międzynarodowych, w tym 

w umowach handlowych między UE i państwami trzecimi; podkreśla, że do 

egzekwowania zobowiązań podejmowanych przez państwa trzecie potrzeba woli 

politycznej; apeluje do Komisji, aby regularnie przedstawiała sprawozdania z realizacji 

wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka przez wszystkich członków 

ONZ; wzywa przedstawicieli UE do systematycznego odwoływania się do tych zasad oraz 

innych międzynarodowych standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w 

ramach dialogów w zakresie praw człowieka prowadzonych z państwami trzecimi; 

apeluje do UE o wsparcie udziału społeczeństwa obywatelskiego w państwach trzecich w 

ocenach skutków; 

6. ponadto wzywa Komisję do systematycznej kontroli wdrażania klauzul praw człowieka 

oraz do regularnego przedstawiania Parlamentowi sprawozdań z przestrzegania praw 

człowieka w krajach partnerskich; ponadto wzywa Komisję do wprowadzenia 

niezbędnych środków ochrony z myślą o zaradzeniu ewentualnym negatywnym skutkom 

umów handlowych dla praw człowieka, a także do uwzględnienia wkładu wnoszonego 

przez wewnętrzne grupy doradcze i wspólne komitety konsultacyjne oraz do ustanowienia 

odpowiednich mechanizmów monitorowania, składania skarg i egzekwowania w celu 

zapewnienia poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa i inwestorów; 

7. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji, aby wspierać wdrażanie wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka, inicjatywy ONZ Global Compact, 

znowelizowanych wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, wydanej 

przez MOP trójstronnej deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i 

polityki społecznej oraz normy ISO 26000 zawierającej wytyczne dotyczące społecznej 

odpowiedzialności, a zarazem zachęcić wszystkich partnerów handlowych do 

przestrzegania tych międzynarodowych zasad, udzielić im wsparcia oraz monitorować 

przestrzeganie tych zasad; uważa, że należy rozszerzyć aspekt dostępu do środków 

prawnych w krajowych planach działania oraz w strategii UE w ramach wytycznych 

ONZ; przypomina o znaczeniu skutecznego wdrażania tych zasad oraz inicjatywy Global 

Compact; z zadowoleniem przyjmuje dotychczasową działalność międzyrządowej grupy 

roboczej i zachęca wszystkich członków ONZ, w tym państwa członkowskie UE, do 

konstruktywnego zaangażowania się w negocjacje; z zadowoleniem przyjmuje badanie 

dotyczące postępowania z wykorzystaniem środków prawnych w sprawach o rażące 

naruszenia praw człowieka przez przedsiębiorstwa, przeprowadzone przez Biuro 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka; 
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8. z zadowoleniem odnosi się do wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. nowego 

rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych 

(GSP); przypomina, że kraje partnerskie są zobowiązane do wdrożenia 27 podstawowych 

konwencji międzynarodowych w zakresie praw człowieka i standardów pracy, o których 

mowa w rozporządzeniu dotyczącym GSP; podkreśla, że Komisja ma obowiązek 

monitorowania i składania sprawozdań z wdrażania wspomnianych konwencji przez 

beneficjentów systemu GSP+; wzywa do kontynuowania dialogu z państwami należącymi 

do systemu GSP+, ponieważ w ten sposób UE może mieć największy wpływ na walkę z 

naruszeniami praw człowieka i może się przygotować do wstrzymania przywilejów 

wynikających z GSP+ w najpoważniejszych przypadkach takich naruszeń; 

9. z zadowoleniem przyjmuje włączenie kwestii sprawozdawczości dużych przedsiębiorstw 

w zakresie praw człowieka do dyrektywy w sprawie sprawozdawczości pozafinansowej i 

wzywa do jej szybkiego wdrożenia; wyraża swoje poparcie dla wytycznych OECD 

umożliwiających wzmocnienie zapisów dotyczących praw człowieka w polityce 

handlowej; w związku z tym podkreśla znaczenie mechanizmów przejrzystości i 

współpracy sądowej między krajami; zwraca uwagę na ramy sprawozdawczości zgodnej z 

wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, punkt odniesienia dotyczący 

działań przedsiębiorstw w obszarze praw człowieka i cel „zintegrowanej 

sprawozdawczości” oraz wzywa wszystkie zainteresowane strony do przestrzegania 

postanowień wyżej wspomnianej dyrektywy; 

10. podkreśla, że strategia UE zatytułowana „Handel z korzyścią dla wszystkich” 

zobowiązuje Unię do „wzmocnienia inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw”, oraz podkreśla, że musi to oznaczać nowe formy działania na szczeblu 

UE, w tym uzgodnienie nowego planu działania UE w zakresie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw do 2020 r.; 

11. zachęca Komisję do zastosowania najnowszych rezultatów projektu zatytułowanego 

„Realizacja długofalowych wartości dla przedsiębiorstw i inwestorów” – realizowanego 

obecnie w ramach zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ oraz inicjatywy ONZ 

Global Compact – do unijnego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS) oraz do unijnego dialogu z inwestorami, a także wzywa do 

wspierania koncepcji unii zrównoważonych rynków kapitałowych. 
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