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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. 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;

2. podkreśla, że zaangażowanie przedsiębiorstw w działania CSR powinno zawsze być 
dobrowolne oraz, że CSR nie mogą one zastąpić działań sektora publicznego, gdzie takie 
środki są właściwie uzasadnione i muszą być niezależne od ram regulacyjnych mających 
zastosowanie do podmiotów sektora publicznego;

3. 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, szczególnie w państwach rozwijających się oraz tym samym zmniejszyć 
szanse na rozwój gospodarczy i wysiłki zmierzające do walki z ubóstwem;

4. 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 
może nigdy łamać podstawowych praw człowieka ani wolności, co powinny uwzględniać 
wszystkie przedsiębiorstwa europejskie działające w krajach trzecich.  Ponadto podkreśla 
iż odpowiedzialność przedsiębiorstw jako pracodawców lub zainteresowanych stron, w 
tych krajach polega na tym, że nie mogą one czerpać korzyści z istniejącego ucisku 
obywateli;


