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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, zgodnie
z którą przedsiębiorstwa uwzględniają w swoich strategiach biznesowych i kontaktach
z zainteresowanymi podmiotami względy społeczne i środowiskowe,

B. mając na uwadze, że CSR stanowi zasadniczy element składowy europejskiego modelu 
społecznego,

C. mając na uwadze, że CSR może przyczyniać się do poszanowania praw człowieka
w krajach rozwijających się,

D. mając na uwadze, że CSR jest jednym z instrumentów, przy użyciu których można 
przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu i uchylaniu się od płacenia podatków,

E. mając na uwadze, że związki zawodowe odgrywają kluczową rolę w zakresie CSR,

1. uważa CSR za skuteczne narzędzie służące poprawie konkurencyjności oraz 
bezpieczeństwa i środowiska pracy;

2. wzywa do apelowania do przedsiębiorstw o postępowanie zgodnie z koncepcją CSR
w celu ochrony nietykalności fizycznej swoich pracowników, ich bezpieczeństwa, 
dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, praw pracowniczych i praw człowieka;

3. zauważa, że koncepcją CSR należy objąć nowe obszary takie, jak: organizacja pracy, 
równość szans i włączenie społeczne;

4. wzywa do potwierdzenia w prawie środków CSR po ich zastosowaniu przez szereg 
przedsiębiorstw;

5. jest zdania, że należy kłaść nacisk na zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron
w przedsiębiorstwie i rozwój świadomości konsumentów;

6. uważa, że dialog społeczny i europejskie rady zakładowe odegrały konstruktywną rolę
w rozwijaniu najlepszych praktyk w zakresie CSR;

7. z zadowoleniem odnosi się do rozpowszechniania na świecie koncepcji CSR oraz wzywa 
Komisję do szerszego uwzględnienia CSR w swojej polityce handlowej i opracowania 
bardziej wiążących przepisów dla europejskich przedsiębiorstw prowadzących działalność
w krajach rozwijających się bezpośrednio lub za pośrednictwem podwykonawców;

8. jest głęboko przekonany, że należy zwrócić większą uwagę na CSR w europejskich 
wytycznych w zakresie zatrudnienia.


