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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. zauważa, że zróżnicowany charakter koncepcji społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, w wyniku którego poszczególne firmy wypracowały różne standardy 
dotyczące rachunkowości, audytu i sprawozdawczości, prowadzi do problemów z 
porównywaniem poziomów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; podkreśla, że 
uzgodnione na szczeblu międzynarodowym przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw przyczyniłyby się do wykształcenia stosunków 
biznesowych opartych na zaufaniu i uczciwości oraz przyniosłyby korzyści w postaci 
pewności, stopniowej egzekwowalności i uniwersalności koncepcji, a także wzmocnienia 
pozycji zainteresowanych stron; 

2. zgadza się z Komisją, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi obejmować 
prawa człowieka, praktyki dotyczące pracy i zatrudniania, kwestie środowiskowe (jak np. 
różnorodność biologiczna, zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami), a także 
zwalczanie przekupstwa i korupcji, np. poprzez dobre zarządzanie podatkowe 
(mianowicie przejrzystość, wymianę informacji, sprawiedliwą konkurencję podatkową);

3. przypomina, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw obejmuje liczne normy 
społeczne, na które kładzie się jednak niewielki nacisk w związku z tym, że nie 
opracowano wskaźników umożliwiających zmierzenie postępów społecznych; 

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa, które angażują się w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, powinny być łatwo identyfikowalne dla inwestorów i 
konsumentów, tak aby wspierać je w ich działaniach;

5. nalega, by UE zbadała możliwość zwiększenia widoczności i docenienia przedsiębiorstw 
angażujących się w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
wprowadzając odpowiednie oznakowanie umieszczane obok nazwy przedsiębiorstwa lub 
na danym produkcie; 

6. zwraca uwagę, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest najlepszym 
narzędziem, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą dać wyraz swojemu 
zaangażowaniu, a także swojej solidarności i odpowiedzialności względem 
społeczeństwa, oraz że jest ona niezbędna do osiągnięcia celu spójności polityki na rzecz 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do promowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi 
międzynarodowymi wytycznymi, między innymi niedawno zaktualizowanymi 
wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, dziesięcioma zasadami 
inicjatywy ONZ „Global Compact”, wytycznymi zawartymi w normie ISO 26000 
dotyczącej odpowiedzialności społecznej, Trójstronną deklaracją zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka; ubolewa 
jednak, że uwzględnianie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest głównie 
dobrowolne;
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7. wyraża ubolewanie z powodu nieprzekazywania MŚP wystarczających informacji na 
temat istnienia światowego paktu, w oparciu o który przedsiębiorstwa zobowiązują się do 
dostosowania swoich działań i strategii do dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad 
dotyczących praw człowieka, standardów pracy, norm w zakresie środowiska i walki z 
korupcją;

8. podkreśla, że światowy pakt ONZ oraz normy ISO 26000 nie są w wystarczającym 
stopniu dostosowane do MŚP, co ogranicza zasięg społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw na poziomie europejskim; 

9. podkreśla przydatność zbadania na szczeblu europejskim i krajowym zachęt 
podatkowych, które umożliwiłyby propagowanie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw wśród jak największej liczby przedsiębiorstw;

10. podkreśla, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, będąca przedmiotem 
wyłącznie dobrowolnego zaangażowania, może nie być wystarczającym narzędziem do 
radzenia sobie z czynnikami zewnętrznymi, które są wynikiem działalności 
międzynarodowych koncernów, m. in. z łamaniem praw człowieka i degradacją 
środowiska; ponowie wzywa zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w krajach rozwijających do pełnego zastosowania się do obowiązujących 
międzynarodowych zobowiązań dotyczących przestrzegania praw człowieka, standardów 
środowiskowych i podstawowych standardów pracy MOP oraz wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka; wzywa, by do strategii w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw włączyć również specjalne środki mające na celu
zwalczanie bezprawnej praktyki wpisywania pracowników na czarne listy i odmawiania 
im dostępu do zatrudnienia często w związku z ich członkostwem i działalnością w 
związkach zawodowych oraz rolą przedstawicieli ds. zdrowia i bezpieczeństwa; 

11. podkreśla, że należy zachęcać przedsiębiorstwa do wdrożenia praktyk w zakresie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a ponadto wspierać przedsiębiorstwa, 
które już wdrożyły te praktyki, w dążeniu do realizacji celów w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; zwraca się do Komisji o rozważenie zachęt, takich jak 
priorytetowe traktowanie w ramach unijnych umów dotyczących zamówień publicznych, 
z myślą o tym, by społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw była postrzegana przez 
przedsiębiorstwa jako szansa, a nie zagrożenie;

12. zaznacza, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna skutkować wyraźnymi 
zobowiązaniami do przestrzegania praw pracowniczych oraz do zapewnienia ochrony 
pracowników i ich dobrego samopoczucia, ze wskaźnikami skuteczności działania i 
jasnymi wskaźnikami umożliwiającymi mierzenie postępów, a także że należy opracować 
przepisy służące obiektywnemu, integracyjnemu i przejrzystemu monitorowaniu i 
skutecznym mechanizmom odpowiedzialności i egzekwowania w odniesieniu do 
przypadków nieprzestrzegania przepisów, w tym bardziej otwarte i jaśniejsze procedury 
zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz wszczynania dochodzenia w stosownych 
przypadkach; 

13. ponownie wyraża przekonanie, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna 
być stosowana w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw w celu stworzenia uczciwych 
warunków i równych szans; podkreśla jednak, że sposób funkcjonowania przemysłu 



AD\921560PL.doc 5/8 PE498.150v02-00

PL

wydobywczego w krajach rozwijających się wymaga wyjścia poza podejście dobrowolne; 
podkreśla, że inwestycje przemysłu naftowego w Nigerii są dobrym przykładem 
ograniczeń społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w formie, w jakiej jest ona 
obecnie wdrażana, gdyż odnośne przedsiębiorstwa nie ustanowiły inicjatyw społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw mających na celu stworzenie trwałych praktyk 
biznesowych lub przyczynienie się do rozwoju krajów przyjmujących; zdecydowanie 
popiera wniosek ustawodawczy w sprawie przedstawiania odrębnych sprawozdań w 
odniesieniu do poszczególnych państw, w oparciu o normy Inicjatywy Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych (EITI), obejmujących sprzedaż i zyski, a także podatki i 
dochody, w celu powstrzymania korupcji i w celu zapobieżenia unikaniu opodatkowania; 
wzywa europejskie przedsiębiorstwa wydobywcze działające w krajach rozwijających się 
do dawania przykładu społecznej odpowiedzialności oraz do propagowania godnej pracy;

14. wzywa Komisję do podejmowania dalszych działań zmierzających do odblokowania i 
wzmocnienia potencjału społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu (poprzez powiązanie jej z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami i z efektywnością energetyczną), np. w procesie nabywania 
surowców przez przedsiębiorstwa;

15. zaznacza, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna obowiązywać dla 
całego światowego łańcucha dostaw na wszystkich poziomach podwykonawstwa oraz 
obejmować postanowienia mające na celu objęcie ochroną migrantów, pracowników 
tymczasowych i pracowników delegowanych – odnoszące się zarówno do dostawy 
towarów, jak i do delegowania pracowników czy świadczenia usług – a także powinna 
opierać się na zasadach sprawiedliwej płacy i godnych warunków pracy oraz 
gwarantować poszanowanie praw związków zawodowych i wolności; jest zdania, że 
koncepcja odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw rozumiana jako mechanizm 
zapewniający społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw wymaga doprecyzowania; 

16. jest zdania, że, aby osiągnąć rzeczywisty wpływ na ograniczanie ubóstwa, w programie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw należy skoncentrować się również na MŚP 
ze względu na ich znaczny łączny wpływ na społeczeństwo i środowisko;

17. uważa, że przedsiębiorstwa UE powinny ponosić w swoich krajach odpowiedzialność 
prawną oraz że między tymi przedsiębiorstwami a ich filiami i podmiotami, nad którymi 
sprawują kontrolę w krajach rozwijających się, należy wdrożyć różnego rodzaju 
mechanizmy nakładania i egzekwowania odpowiedzialności; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje działania społeczeństwa obywatelskiego UE, które aktywnie angażuje się w 
podnoszenie poziomu świadomości w zakresie naruszeń, jakich przedsiębiorstwa te 
dopuszczają się za granicą;

18. podkreśla, że obowiązkiem państwa jest ochrona przed naruszaniem praw człowieka i 
praw pracowniczych (w tym przez przedsiębiorstwa), pociąganie przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności, wspieranie wolności zrzeszania się i praw dotyczących rokowań 
zbiorowych, a także umożliwienie poszkodowanym dochodzenia sprawiedliwości; wzywa 
Komisję do zaproponowania skutecznych środków realizacji postanowień dokumentu 
ramowego ONZ zatytułowanego „Protect, Respect and Remedy” [Ochrona, poszanowanie 
i naprawa], przedstawionego przez Johna Ruggiego, specjalnego przedstawiciela ONZ ds. 
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biznesu i praw człowieka;

19. podkreśla, że skuteczniejsze wdrażanie wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka przyczyni się do realizacji celów UE w odniesieniu do konkretnych kwestii 
praw człowieka i podstawowych norm pracy; wobec powyższego wzywa UE, by dążyła 
do ustanowienia jasnych międzynarodowych ram prawnych obejmujących powinności i 
obowiązki przedsiębiorstw w związku z prawami człowieka;

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba 
przedsiębiorstw ujawniających informacje dotyczące wyników w dziedzinie środowiska, 
kwestii społecznych oraz zarządzania; wskazuje jednak, że przedsiębiorstwa składające 
sprawozdanie nadal stanowią jedynie niewielki procent w światowym biznesie; zauważa, 
że chociaż dyrektywa 2003/51/WE1 modernizująca przepisy w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych zapewnia minimalny poziom ujawniania zarówno finansowych, 
jak i niefinansowych kluczowych wskaźników dotyczących działalności, nie przewiduje 
ona żadnych wymogów dotyczących typu wskaźników, które mają być ujmowane w 
rocznych sprawozdaniach; wzywa Komisję do bardziej szczegółowego zbadania 
możliwych środków mających na celu zwiększenie przypadków ujawniania na poziomie 
europejskim informacji dotyczących wyników w dziedzinie środowiska, kwestii 
społecznych oraz zarządzania; 

21. podkreśla, że pomoc UE oferowana rządom państw trzecich we wdrażaniu regulacji 
społecznych i środowiskowych oraz skuteczne systemy kontroli są niezbędnym 
uzupełnieniem rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw europejskiego 
biznesu na całym świecie;

22. podkreśla, że inwestycje odpowiedzialne społecznie są częścią procesu wdrażania 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ramach decyzji dotyczących inwestycji;
podkreśla, że chociaż obecnie brak jest powszechnej definicji inwestycji 
odpowiedzialnych społecznie, inwestycje te zwykle charakteryzują się tym, że godzą
finansowe cele inwestora z jego troską o zagadnienia społeczne, środowiskowe, etyczne i 
związane z ładem korporacyjnym;

23. wzywa UE i jej państwa członkowskie do podejmowania dalszych inicjatyw politycznych 
zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy na temat odpowiedzialnych społecznie 
inwestycji i do wsparcia ich rozwoju na przykład poprzez rozważenie uwzględnienia w 
przepisach prawnych minimalnych standardów w zakresie inwestycji odpowiedzialnych 
społecznie, zwłaszcza w ramach inwestycji i umów handlowych zawieranych przez UE z 
krajami rozwijającymi się;

24. zauważa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest mechanizmem, za 
pośrednictwem którego pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników i lokalne 
społeczności w krajach rozwijających się, oraz że może ona zagwarantować sprawiedliwy 
podział korzyści sprzyjający trwałemu dobrobytowi gospodarczemu i społecznemu oraz 
wyjściu z ubóstwa większej liczby osób, w szczególności w dobie kryzysu finansowego; 
wyraża ubolewanie, iż protokoły na rzecz interwencji społecznej mają obecnie jedynie 
charakter dobrowolny, i wzywa Komisję do uczynienia ich wiążącymi;

                                               
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 16.
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25. wzywa do wyczerpującego i aktywnego konsultowania i zaangażowania organizacji 
przedstawicielskich, w tym związków zawodowych, w ramach rozwoju, działania i 
monitorowania procesu i struktur społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym 
poprzez stałe rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników dzięki szkoleniom i 
uczeniu się przez całe życie, przy współdziałaniu z pracodawcami w ramach prawdziwie 
partnerskiego podejścia.
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