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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje to, że klauzulę społeczną zawartą w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stosuje się zarówno w UE, jak i poza jej 
granicami;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia, że przepisy socjalne określone w umowach handlowych 
UE będą wdrażane i należycie kontrolowane; jest zdania, że konieczne jest zapewnienie 
dostępności mechanizmów przeglądu i egzekwowania;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia wiążących przepisów w sprawie norm socjalnych oraz 
celów dotyczących pełnego i wydajnego zatrudnienia, również dla kobiet i młodzieży, 
godnej pracy, poszanowania praw pracowników oraz równości płci we wszystkich 
umowach handlowych UE;

4. podkreśla znaczenie wiążących zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w starannej kontroli 
stosowania tych zobowiązań oraz zapewnianiu egzekwowania prawa w tym zakresie;

5. podkreśla znaczenie ustanowienia głównych punktów spójności polityki na rzecz rozwoju 
również w krajach rozwijających się w celu poprawy wymiany informacji, między innymi 
dotyczących kwestii wykraczających poza zakres kompetencji UE, takich jak 
wykorzystanie na potrzeby włączenia społecznego opłat i podatków dotyczących zasobów 
oraz przekazów pieniężnych; wzywa Komisję do włączenia polityki społecznej do zadań 
ESDZ;

6. wzywa Komisję do uwzględnienia, w ramach swoich regularnych ocen skutków, wpływu 
proponowanego prawodawstwa na państwa spoza UE, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia 
i polityki społecznej;

7. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie przywiązywały większą wagę do 
uczestnictwa i integracji imigrantów, zwłaszcza kobiet i dzieci, w przyjmujących 
państwach członkowskich oraz do przenoszenia praw socjalnych;

8. wzywa Komisję do nawiązania dialogu społecznego z organizacjami pracowniczymi i 
związkami zawodowymi spoza UE w zakresie wdrożenia norm socjalnych w odnośnych 
krajach.


