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1. Cel dokumentu roboczego

Celem niniejszego dokumentu roboczego jest dokonanie przeglądu tła oraz treści obecnego 
komunikatu Komisji, COM(2006)0136, a także zaproponowanie kilku pytań w celu 
zachęcenia do debaty z udziałem uczestników i posłów do PE w czasie zbliżającego się 
przesłuchania przed parlamentarną Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Z konieczności 
możecie Państwo skoncentrować się na niektórych z podniesionych kwestii, wyrażamy jednak 
nadzieję, że niniejszy dokument roboczy zainicjuje konstruktywną dyskusję, której celem 
będzie przekazanie ostatecznej odpowiedzi Parlamentu.

2. Kontekst i treść komunikatu Komisji

Obecny komunikat jest ostatnim w serii inicjatyw w dziedzinie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), wysuniętych przez Komisję 
Europejską.

W lipcu 2001 r. Komisja przedstawiła Zieloną księgę „Wspieranie europejskich ram 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw”, COM(2001)0366. Celem tej konsultacji było 
rozpoczęcie debaty w sprawie koncepcji CSR oraz budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju 
europejskich ram w zakresie wspierania CSR.

W następstwie tego procesu konsultacyjnego Komisja opracowała kolejny komunikat 
„Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw: Wkład przedsiębiorstw w trwały rozwój”, 
COM(2002)0347. W komunikacie wyszczególniono środki, które należy podjąć w związku z 
pogłębiającą się wiedzą na temat wpływu działań w zakresie CSR w celu rozwijania wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie CSR pomiędzy przedsiębiorstwami i państwami 
członkowskimi, doskonalenia umiejętności zarządzania CSR oraz wspierania CSR wśród 
MŚP. Określono w nim również szereg obszarów, w których pożądana byłaby zwiększona
konwergencja oraz przejrzystość, takich jak kodeksy postępowania, standardy zarządzania, 
etykiety oraz społecznie odpowiedzialne inwestycje. Ponadto w dokumencie przyjęto 
propozycję, zawartą w poprzedniej rezolucji parlamentarnej (sprawozdanie Richarda Howitta, 
PE 305.783), dotyczącą stworzenia wielostronnego europejskiego forum na temat CSR.

Forum wielostronne zgromadziło przedstawicieli biznesu, związków zawodowych i 
społeczeństwa obywatelskiego, z Komisją pełniącą funkcję wspierającą, w celu wymiany 
dobrej praktyki, a także dążenia do wypracowania wspólnego podejścia oraz określenia i 
zbadania obszarów, w których niezbędne są dodatkowe działania UE. W swoim sprawozdaniu 
końcowym z dnia 29 czerwca 2004 r. forum przedstawiło zalecenia w związku ze
zwiększaniem świadomości, tworzeniem możliwości oraz zapewnieniem warunków 
sprzyjających CSR. Komisja proponuje zwoływanie forum w regularnych odstępach czasu w 
celu monitorowania postępów w obszarze CSR.

W obecnym komunikacie, COM(2006)0136, skoncentrowano się na dotychczas 
poczynionych postępach. Przypomniano w nim, że świadomość i zrozumienie CSR oraz 
przejmowanie praktyk z nią związanych zwiększyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, i że 
inicjatywy przedsiębiorstw oraz innych zainteresowanych stron przyczyniły się do dalszego 
rozwoju CSR w Europie i na świecie. Dialog społeczny, zwłaszcza na poziomie sektorowym, 
jak również europejskie rady zakładowe wniosły konstruktywny wkład w rozwój CSR.
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W komunikacie zwraca się jednak również uwagę na fakt, że przejmowanie, wdrażanie i 
strategiczna integracja CSR w europejskich przedsiębiorstwach powinny być w dalszym 
ciągu rozwijane. Należy kontynuować wzmacnianie roli pracowników, ich przedstawicieli i 
związków zawodowych, większą rolę powinny również odgrywać zewnętrzne zainteresowane 
strony, takie jak organizacje pozarządowe i konsumenci.

Celem Komisji jest uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw. Aby to osiągnąć, proponuje podjęcie kolejnych środków. Po pierwsze, 
nadaje ona CSR większe znaczenie polityczne poprzez powiązanie jej z odnowionym 
lizbońskim partnerstwem na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wzywa 
przedsiębiorstwa europejskie do „wrzucenia wyższego biegu” i zwiększenia swojego 
zaangażowania w CSR. Poprzez ustanowienie powiązania ze zrewidowaną strategią lizbońską 
Komisja pragnie stworzyć bardziej sprzyjające warunki dla wszystkich aktorów 
zaangażowanych w CSR oraz zbadać, razem ze wszystkimi zarejestrowanymi stronami,
potencjał, jaki CSR może wnieść w rozwój europejskich społeczeństw.

W niniejszym komunikacie Komisja wyraża swoje poparcie dla nowego europejskiego 
sojuszu na rzecz CSR. Sojusz ten jest politycznym parasolem dla nowych lub istniejących 
inicjatyw CSR, podejmowanych przez duże firmy, MŚP oraz zainteresowane strony. Sojusz 
będzie się skupiał na trzech głównych obszarach działania - podnoszeniu świadomości, 
pomocy we wprowadzaniu CSR i tworzeniu otwartych form współpracy oraz zapewnieniu 
warunków sprzyjających CSR.

Trwa również dyskusja w kwestii, w jaki sposób CSR może przyczynić się do osiągnięcia 
szeregu celów polityki publicznej, na przykład takich jak bardziej zintegrowane rynki pracy i
większy poziom integracji społecznej, inwestycje w podnoszenie kwalifikacji, kształcenie 
ustawiczne i zapewnienie zdolności do pracy, a także poprawa sytuacji w zakresie zdrowia 
publicznego.

3. Czy jest to rzeczywista zmiana w europejskim podejściu do CSR?

Mimo obu zasadniczych innowacji, tj. wyraźnego skoncentrowania się na CSR w ramach 
strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia w celu nadania jej wyższej politycznej rangi oraz 
udzielenia poparcia europejskiemu sojuszowi na rzecz CSR, wiele elementów tego 
komunikatu nie stanowi nowości.

Pewna liczba zobowiązań, poczynionych przez Komisję w zielonej i białej księdze, jak 
również na forum wielostronnym, została powtórzona. Należą do nich:

• podnoszenie świadomości i działanie na rzecz wymiany najlepszych praktyk
• dalsze wspieranie badań w zakresie CSR
• wspieranie CSR wśród MŚP
• włączanie CSR do polityki społecznej, zatrudnienia, ekologicznej, przemysłowej i 

konsumenckiej
• odzwierciedlanie CSR w polityce w zakresie handlu i rozwoju
• włączanie CSR do szkoleń i rozwoju
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• podnoszenie świadomości i wspieranie wdrażania wytycznych OECD

Brakuje jednakże propozycji Komisji w sprawie konkretnych działań w związku z tymi 
zagadnieniami, jak również brak jasności co do stopnia, w jakim dotychczas wywiązano się z 
tych zobowiązań.

Ponadto w swoich poprzednich rezolucjach w sprawie CSR Parlament wzywał Komisję do 
podjęcia szeregu konkretnych środków, takich jak:

• przedstawienie wniosku w sprawie włączenia sprawozdawczości społecznej i 
środowiskowej w zakres sprawozdawczości finansowej

• przedstawienie wniosku w sprawie nadawania produktom oznaczeń o 
wyprodukowaniu ich w społecznie akceptowanych warunkach (ang. social labelling)

• włączenie sekcji zawierającej wymóg, aby firmy przedstawiły informacje na temat 
społecznego/ekologicznego oddziaływania ich działalności, podczas kolejnego
przeglądu dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych

• wprowadzanie CSR do wszystkich obszarów polityki
• wprowadzenie systemu publicznej rejestracji lobbystów
• działanie na rzecz CSR w ramach wszystkich usług użyteczności publicznej
• wprowadzenie pojęcia i zasady CSR do wytycznych w sprawie zatrudnienia
• łączenie godziwych działań firm w zakresie społecznym, ekologicznym i zasobów 

ludzkich z polityką subsydiowania oraz zamówień publicznych.
• wciąganie na czarną listę w celu zapobieżenia składaniu ofert w zamówieniach 

publicznych przez firmy UE odpowiedzialne za przekupstwo

Żadna z tych propozycji nie została uwzględniona w obecnym komunikacie Komisji.

Komisja oznajmiła, że w odniesieniu do działań na rzecz CSR nie zamierza stosować
podejścia regulacyjnego, gdyż nie uważa, aby, przykładowo, ogólnoeuropejskie standardy lub 
nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości na szczeblu UE mogły pomóc w osiągnięciu 
celu, jakim jest zachęcenie przedsiębiorstw do wzmocnienia swojego zaangażowania na rzecz 
CSR.

Należy jednakże zadać kluczowe pytanie, w jakim stopniu Komisja Europejska wywiązała 
się z poprzednich zobowiązań w zakresie CSR, w jakim stopniu zobowiązania te 
pozostają istotne w chwili obecnej, i do podjęcia jakich konkretnych działań Parlament
powinien teraz wezwać Komisję?

Po drugie, ponieważ Komisja w oczywisty sposób zrezygnowała z wszelkich propozycji w 
sprawie metod wdrażania CSR lub nawet systemów monitorowania dobrowolnych 
inicjatyw, w jaki sposób – przy takim podejściu – możliwe jest zajęcie się
wprowadzającym w błąd rozprzestrzenianiem inicjatyw w zakresie CSR lub odróżnienie
firm dążących do wprowadzenia wysokich standardów odpowiedzialności społecznej i 
ekologicznej od takich, które wykorzystują CSR do celów public relations, ale wykazują 
znikome rzeczywiste zaangażowanie w to zagadnienie?

Po trzecie, jeżeli podana przez Komisję definicja CSR, zgodnie z którą polega ona na 
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sprawieniu, aby firmy „wykroczyły poza minimalne wymogi prawne”, zostanie 
zaakceptowana, w jaki sposób w debacie może zostać poruszona kwestia powszechnie 
znanych dowodów nieprzestrzegania lokalnego prawa pracy zarówno w UE, jak też 
przez przedsiębiorstwa UE w krajach trzecich, a także działań firm UE w krajach 
trzecich, w których rządy nie włączają standardów uznanych na forum 
międzynarodowym, w tym ważnych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), np. tych dotyczących praw związków zawodowych, do ich własnego 
ustawodawstwa?

Po czwarte, gdyby Parlament miał w dalszym ciągu angażować się w mieszane - dobrowolne 
i regulacyjne - podejście, czy powinien utrzymać swój priorytet dla obowiązkowej
sprawozdawczości firm dotyczącej oddziaływania społecznego, ekologicznego i w 
zakresie praw człowieka, i/lub rozważyć inne zagadnienia dotyczące odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, takie jak społeczne i ekologiczne obowiązki członków zarządu firm lub 
bezpośrednia odpowiedzialność za działalność prowadzoną za granicą (gdy firma może 
być pozwana do sądu w kraju pochodzenia w przypadku braku funkcjonujących
systemów sądowych w krajach goszczących)?

4. Związek pomiędzy CSR i konkurencyjnością

Nowe podejście, proponowane przez Komisję, zdaje się oferować pewne nowe możliwości, 
zaś wyniki badań sugerują, że w zakresie gospodarek w ujęciu całościowym istnieje związek 
pomiędzy odpowiedzialnym postępowaniem firm i szerszym sukcesem gospodarczym. 
Jednakże w tym kontekście nasuwa się pytanie, w jaki sposób mamy się zająć 
nieodpowiedzialnym społecznie i ekologicznie postępowaniem przedsiębiorstw, które 
dostrzegają, że nie istnieje wyraźne (być może krótkoterminowe) uzasadnienie 
biznesowe dla działania? Ponadto, co łączy niektóre praktyki, mające na celu 
zminimalizowanie kosztów, takie jak nieustępliwe praktyki „niższych cen, krótszych 
terminów realizacji" w dziedzinie zakupów/zaopatrzenia lub, w niektórych 
przypadkach, postępowanie ograniczające konkurencję, ze strategiami w zakresie CSR?

5. Inicjatywy europejskie w kontekście międzynarodowych działań w sferze 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

W komunikacie w znacznej mierze nie wspomina się o działaniach UE w kontekście 
rozwijania międzynarodowych inicjatyw w zakresie CSR. Mimo to od czasu ostatniego 
komunikatu Komisji w ramach programu ONZ Global Compact opracowano ściślejsze 
zasady wdrażania, Inicjatywa Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative) objęła
Europę i w dalszym ciągu się rozwija, wdrożono zmienione Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, Rada Praw Człowieka ONZ wyznaczyła sprawozdawcę 
ds. praw człowieka i działalności gospodarczej, zaś uczestnicy Światowego Szczytu na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju zobowiązali się do międzyrządowych inicjatyw w zakresie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

W jakim stopniu nowe podejście wiąże się z ryzykiem utraty przez Europę przywództwa 
w międzynarodowej debacie dotyczącej CSR i jakie nowe inicjatywy mogłaby podjąć 
Unia Europejska zarówno w celu wsparcia światowych działań w zakresie 
odpowiedzialnej praktyki przedsiębiorstw, jak też skuteczniejszego wdrożenia
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międzynarodowych sposobów podejścia w odniesieniu do przedsiębiorstw założonych w 
UE?

6. Przechodzenie od procesu do rezultatów

Niedawny przykład Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF), badającego analizy 
CO2 w portfelach inwestycyjnych wskazuje, że wiele firm, ujętych w rankingach trwałego
rozwoju i funduszach SRI (inwestycje odpowiedzialne społecznie), ma mniej korzystne 
rezultaty w zakresie CO2 niż firmy, których nie postrzega się za godne, by włączyć je w 
fundusze poddawane monitoringowi etycznemu. Firmy figurujące w tych rankingach oraz 
funduszach SRI są w nich umieszczane z racji ich procesów w dziedzinie CSR, w ramach 
których w dalszym ciągu nie są podejmowane próby rozpoznania ich faktycznego 
oddziaływania na środowisko i informowania o nim.

Ponadto komunikat Komisji wydaje się nie przykładać większej wagi do związku pomiędzy 
CSR i trwałą praktyką prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład przy 
rozpatrywaniu takich pomysłów, jak limity ekologiczne, stanowiące główne źródło informacji 
dla strategii biznesowych, lub metod oddzielania tworzenia wartości od wykorzystania
zasobów nieodnawialnych.

Prowadzi to do pytania, w jaki sposób Unia Europejska mogłaby zmienić kierunek debaty 
dotyczącej CSR z procesu do rezultatów, na przykład w odniesieniu do wyraźnej, 
ogólnoświatowej degradacji środowiska naturalnego, utraty różnorodności biologicznej 
oraz nadmiernego zużycia zasobów naturalnych?

7. Pomoc w sukcesie sojuszu na rzecz działalności gospodarczej oraz wielostronnego 
forum na temat CSR

Mimo, że inicjatywy te są w odczuciu niektórych zainteresowanych stron kontrowersyjne, czy 
Parlament jest w stanie pracować razem z Komisją na rzecz promowania i wspierania 
ich powodzenia? Na przykład CSR Europa, która odgrywa kluczową rolę w sojuszu, 
opracowała Europejską Kartografię CSR, która wyraźnie precyzuje różnorodność oraz 
zdrowie i bezpieczeństwo jako dwa obszary, w których jest dużo mniej dostępnych innowacji 
w porównaniu z innymi związanymi z CSR zagadnieniami. Parlament mógłby rozważyć 
uczynienie z tych obszarów kwestii priorytetowych własnej rezolucji.

Jeżeli chodzi o wielostronne forum na temat CSR, wielu uczestników jest zgodnych, że 
zasada „nie ma rozgłosu – nie ma wstydu” pomogła w przeprowadzeniu skutecznego dialogu, 
lecz zgłoszono wiele skarg, że wymóg konsensusu oznaczał w praktyce osiągnięcie
porozumienia jedynie „w oparciu o najmniejszy wspólny mianownik”, i że brak porozumienia 
został potraktowany w sposób niezadowalający. W jaki sposób problem ten może zostać 
rozwiązany tak, aby umożliwić skuteczne wielostronne funkcjonowanie na szczeblu 
europejskim? Ponadto, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być w pełni 
zaangażowane w ten proces, bez przerzucania stosowania CSR na większe korporacje?

8. Wniosek

Niektórzy krytycy mogliby się spierać, że o ile w firmach, w państwach członkowskich i na 
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szczeblu międzynarodowym nastąpił znaczący postęp w kwestii debaty w sprawie 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, to na szczeblu Unii Europejskiej debata ta 
charakteryzuje się nadmierną ostrożnością, brakiem zaufania i nieporozumieniami.

Sprawozdawca wzywa wszystkich debatujących nad obecnym komunikatem oraz
odpowiedzią Parlamentu do wzięcia udziału w debacie z otwartym umysłem, dążąc do
wypracowania nowych porozumień z różnymi grupami zainteresowanych stron i uznając, że 
Unia Europejska rzeczywiście może dodać wartość poprzez swoje strategie i programy.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni dążyć do takiego konstruktywnego podejścia 
przy opracowywaniu własnego wkładu w następny etap tej debaty.
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