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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. Podkreśla rolę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) w przyczynieniu się 
do osiągnięcia trwałego rozwoju i celów strategii lizbońskiej w odniesieniu do takich 
kwestii, jak bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, lepsze rezultaty 
wynikające z innowacji, zmniejszenie ubóstwa i większe poszanowanie praw człowieka;

2. Popiera inicjatywę podjętą przez Komisję w celu utworzenia forum dla dialogu z 
zainteresowanymi stronami, pomiędzy państwami członkowskimi i wewnątrz nich, co 
ułatwi wymianę dobrych praktyk i podniesie świadomość w sprawie odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw na poziomie europejskim; podkreśla jednakże, że Komisja nie 
może podejmować inicjatyw zmierzających do ustanowienia kolejnych zbędnych ram 
regulacyjnych wprowadzających przepisy nieistniejące w państwach członkowskich;

3. podkreśla, że zaangażowanie przedsiębiorstw w działania CSR powinno zawsze być 
dobrowolne oraz powinno uwzględniać aktualny etap rozwoju rynku każdego z państw 
członkowskich, ich kultury gospodarczej, przestrzegania zasad partnerstwa społecznego 
oraz aspektów politycznych; podkreśla również, że CSR nie mogą (skreślenie) zastąpić 
działań sektora publicznego, gdzie takie środki są właściwie uzasadnione i muszą być 
niezależne od ram regulacyjnych mających zastosowanie do podmiotów sektora 
publicznego;

4. podkreśla, że CSR powinna angażować się w nowe obszary, takie jak kształcenie się przez 
całe życie, organizacja pracy, równość szans, integracja społeczna, trwały rozwój i etyka, 
a także działać jako dodatkowy instrument na rzecz zarządzania zmianami w przemyśle i 
restrukturyzacją;

5. zachęca przedsiębiorstwa do indywidualnego decydowania o kryteriach dla rozwiązań 
CSR; wyraża przekonanie, że działania CSR nie wynikające z woli przedsiębiorstw, ale 
narzucone z zewnątrz mogą mieć odwrotny skutek dla gotowości przedsiębiorstw do 
inwestowania i prowadzenia interesów handlowych z innymi krajami, szczególnie 
(skreślenie) w państwach rozwijających się oraz tym samym zmniejszyć szanse na rozwój 
gospodarczy i wysiłki zmierzające do walki z ubóstwem;

6. podkreśla znaczenie budowania zaufania, porozumienia i wsparcia dla przyjętych w skali 
międzynarodowej zasad, takich jak wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych z myślą o tym, że nie istnieje ogólnie uzgodniony system pomiaru 
działań CSR;

7. z zadowoleniem przyjmuje dialog zachęcający przedsiębiorstwa do tworzenia rozsądnej 
równowagi pomiędzy kwestiami etycznymi, osiąganiem zysków i konkurencyjnością;  
odrzuca przekonanie, że wysiłki dążące do osiągnięcia większych korzyści są niezgodne z 
etycznym zachowaniem i uznaje korzyści wynikające z otwartych i konkurencyjnych 
rynków dla dobrobytu i trwałości;  podkreśla, że etyczna i handlowa odpowiedzialność nie 
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może nigdy łamać podstawowych praw człowieka ani wolności, co powinny uwzględniać 
wszystkie przedsiębiorstwa europejskie działające w krajach trzecich;  przypomina także 
o pozytywnym wpływie, jaki europejskie przedsiębiorstwa mogą mieć na lokalne warunki 
pracy i środowisko oraz o znaczeniu transferu know-how i technologii, które są 
następstwem zagranicznych inwestycji i działalności gospodarczej w krajach, w których 
mają one miejsce; ponadto podkreśla, iż odpowiedzialność przedsiębiorstw jako 
pracodawców lub zainteresowanych stron w krajach trzecich polega na tym, że nie mogą 
one czerpać korzyści z istniejącego ucisku obywateli; podziela stanowisko w sprawie roli, 
jaką odgrywają konsumenci w gospodarce;

8. uważa, że międzynarodowy wymiar CSR powinien dostarczyć bodźca do sporządzenia 
wytycznych wspierających na całym świecie rozwój tego rodzaju polityk.
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