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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że przestrzeganie podstawowych standardów pracy (PSP) i programu godnej 
pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), jak również wytycznych OECD w 
sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz światowego paktu ONZ (tzw. Global 
Compact), może pozytywnie wpłynąć na gospodarkę kraju poprzez gwarantowanie 
społeczno-politycznej stabilności oraz podnoszenie poziomu umiejętności siły roboczej w 
kraju; w tym kontekście uważa, że umieszczenie klauzuli społecznej w umowach WTO 
ma ogromne znaczenie, ponieważ standardy pracy są niezbędne do osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju (MCR) oraz pobudzenia rozwoju endogenicznego w ubogich 
krajach; zauważa, że przepisy socjalne preferencyjnych umów handlowych UE zostały 
przedstawione bardziej jako cele do osiągnięcia niż zobowiązania prawne, które należy 
egzekwować, bowiem nie ma żadnego przepisu dotyczącego rzeczywistych 
mechanizmów wykonawczych; podkreśla odpowiednio znaczenie przyjęcia konkretnych 
środków gwarantujących wdrożenie przepisów socjalnych preferencyjnych umów 
handlowych UE i ich odpowiednie monitorowanie, przegląd oraz egzekwowanie;

2. wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wywierania nacisków na 
europejskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w krajach rozwijających się, aby 
dawały przykład w zakresie odpowiedzialności społecznej i upowszechniania 
zadowalających standardów pracy;

3. podkreśla, że w kilku krajach posiadających status GSP Plus (za szczególne rozwiązanie 
motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów) zgłaszano 
powtarzające się naruszenia podstawowych standardów pracy, ale nie doprowadziło to do 
zawieszenia preferencji; uważa, że brak egzekwowania uwarunkowań podważa ambitne 
dążenie UE do wspierania polityki społecznej i podstawowych standardów pracy na całym 
świecie oraz jest niezgodne z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju;

4. uznaje, że choć w dwustronnych umowach handlowych zauważa się w skali 
międzynarodowej stopniową tendencję do większej akceptacji standardów pracy i 
standardów socjalnych związanych z programami działań w zakresie handlu, umowy o 
wolnym handlu wciąż na ogół w niewielkim stopniu uwzględniają standardy socjalne; 
wyraża ubolewanie, że UE nie ma jednolitego wzorca „klauzuli społecznej”, którą 
należałoby umieścić we wszystkich dwustronnych umowach handlowych; wzywa UE do 
włączenia klauzuli społecznej do wszystkich umów o handlu zewnętrznym UE zgodnie z 
innymi standardami uzgodnionymi i uznanymi na szczeblu międzynarodowym (np. 
podstawowymi standardami pracy MOP), uwzględniając umowy zawarte w ramach 
WTO;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały inicjatywy, których celem jest 
promowanie produktywnego zatrudnienia, inwestycji w zasoby ludzkie, mechanizmów 
redystrybucji, ochrony socjalnej, równości płci, dialogu społecznego i skutecznego 
egzekwowania należnych praw w miejscu pracy;
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6. zachęca strony umów o wolnym handlu, aby nadal uznawały pełne i produktywne 
zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich za kluczowy element zrównoważonego rozwoju 
wszystkich krajów i za główny cel współpracy międzynarodowej, a także aby wspierały 
rozwój handlu międzynarodowego w sposób, który sprzyja pełnemu i produktywnemu 
zatrudnieniu i godnej pracy dla wszystkich zgodnie z deklaracją ministerialnej Rady 
Gospodarczo-Społecznej ONZ z 2006 r. w sprawie pełnego zatrudnienia i godnej pracy;

7. wzywa strony umów o wolnym handlu, aby zobowiązały się – zgodnie z zobowiązaniami 
wynikającymi z członkostwa w Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i z Deklaracji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy i 
dalszych działań, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy na 86. sesji w 
1998 r. – do poszanowania, promowania oraz realizacji w swoich przepisach prawnych i 
praktykach zasad dotyczących praw podstawowych, mianowicie:
a) wolności zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych,
b) likwidacji wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej,
c) faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
d) zlikwidowania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu;

8. zauważa, że podpisanie konwencji MOP leży w gestii poszczególnych krajów i państw 
członkowskich; wyraża ubolewanie z powodu ograniczonego wprowadzania w życie i 
egzekwowania standardów socjalnych, w szczególności konwencji MOP oraz zasad 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wielu krajach partnerskich UE; w 
związku z tym zachęca UE do podjęcia kroków w celu zagwarantowania skutecznego 
wdrożenia standardów socjalnych; podkreśla, że MOP zezwala na nakładanie sankcji 
handlowych na kraje, które nie przestrzegają międzynarodowych zobowiązań; wzywa UE 
do stosowania podejścia opartego na środkach zachęty i sankcjach w kontekście umów 
dwustronnych i regionalnych, co pozwoli na skuteczne egzekwowanie przepisów 
dotyczących zagadnień społecznych umów preferencyjnych UE; podkreśla, że ogólny 
system preferencji (GSP) oraz szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące 
zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP Plus) należy monitorować w sposób 
spójny, a proces monitorowania powinien być bardziej przejrzysty;

9. z zadowoleniem przyjmuje opracowany przez MOP system nadzoru nad 
międzynarodowymi standardami pracy, który jest unikalny w skali międzynarodowej i 
przyczynia się do wdrażania zapisów konwencji przez ratyfikujące je kraje; podkreśla, że 
w przypadku pojawienia się problemu MOP powinna wspierać kraje w drodze dialogu 
społecznego oraz udzielając im pomocy technicznej;

10. zauważa, że UE zobowiązała się już do upowszechniania godnej pracy i do zwalczania 
wyzysku, w szczególności w swoich umowach handlowych; niemniej zauważa również, 
że UE nie egzekwuje potencjalnych uwarunkowań zawartych w wielu dwustronnych i 
regionalnych umowach o wolnym handlu; w związku z tym wzywa UE do włączenia 
polityki społecznej do programu Służby Działań Zewnętrznych oraz zapewnienia 
ratyfikacji i wprowadzania w życie PSP, przy jednoczesnym uniknięciu odstępstw od 
ogólnych uregulowań, np. w strefach przetwórstwa wywozowego, gdyż takie wyjątki 
stwarzają ryzyko „równania w dół”, co podważa niektóre standardy socjalne;
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11. nalega, aby negocjacje handlowe prowadzone w ramach WTO nie zagrażały rozwojowi 
społecznemu; potwierdza, że MOP powinna mieć prawo do dostarczenia WTO ekspertyz 
podczas sporów handlowych;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania dobrych rządów w obszarze 
finansowym, podatkowym i sądowniczym jako sposobu na poprawę społecznego 
wymiaru globalizacji;

13. przypomina, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest koncepcją, zgodnie z 
którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają zagadnienia społeczne i środowiskowe 
w swojej strategii biznesowej; zauważa, że wdrożenie praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw może odbudować zaufanie do biznesu, które jest 
niezbędnym warunkiem społecznej gospodarki rynkowej w Europie; zauważa jednak, że 
zróżnicowany charakter koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
wskutek którego poszczególne firmy wypracowały różne standardy dotyczące społecznej 
rachunkowości, audytu i sprawozdawczości, wiąże się z kwestią porównywalności;
docenia podejmowane przez UE działania na rzecz stosowania bardziej ogólnych 
wytycznych dotyczących definicji i korzystania z pojęcia społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; zwraca jednak uwagę na dalsze utrzymywanie się zróżnicowanego i 
wielorodnego charakteru tego pojęcia; wzywa UE do podjęcia konkretnych działań na 
forach międzynarodowych na rzecz zaprzestania traktowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw jako wyłącznie dobrowolnej postawy, ale do 
określenia jasnych zobowiązań prawnych dla przedsiębiorstw w kwestii praw człowieka i 
PSP, jak również skutecznych środków w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności w 
przypadku naruszenia tych praw; uważa na przykład, że kiedy wielonarodowe 
przedsiębiorstwa zwracają się do państw członkowskich o gwarancje dla inwestycji, 
państwa członkowskie powinny uzależniać wydanie tych gwarancji od przestrzegania 
urzędowych wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania proaktywnego podejścia do 
kwestii społecznych skutków dostosowań i restrukturyzacji związanych z globalizacją;

15. wzywa Komisję do bardziej aktywnego promowania podstawowych konwencji MOP oraz 
do uruchomienia w UE specjalnego numeru telefonicznego dotyczącego pracy dzieci, pod 
który obywatele mogą zgłaszać europejskie przedsiębiorstwa wykorzystujące pracę dzieci 
na całym świecie; jest zdania, że linia ta powinna dysponować niewielkimi, lecz 
wystarczającymi możliwościami badawczymi pozwalającymi na a) publikowanie 
rocznego sprawozdania z ustaleń oraz b) wspieranie europejskich przedsiębiorstw w 
działaniach na rzecz wyeliminowania pracy dzieci z ich łańcucha dostaw;

16. wzywa UE do przyjęcia odpowiednich środków na szczeblu międzynarodowym w celu 
zwalczania dumpingu społecznego występującego w działalności gospodarczej 
prowadzonej w niektórych krajach zarówno w UE, jak i w krajach trzecich, którym UE 
udziela pomocy rozwojowej;

17. wskazuje na konieczność odpowiedniego wypośrodkowania między pobudzaniem 
konkurencyjności przemysłu i rozwiązaniem problemu wpływu działalności gospodarczej 
na środowisko naturalne i społeczeństwo; z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez 
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Komisję inicjatywy dotyczące włączenia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w 
ramy strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
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