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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:
1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła badania opinii publicznej Eurobarometr w kwestii
zaufania w biznesie; jest zdania, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw może w
pełni przyczynić się do odbudowy straconego zaufania, jako że jest to czynnik absolutnie
niezbędny dla odnowy gospodarczej;
2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie mogą zastępować właściwej regulacji w
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w zakres społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne
inicjatywy w tym zakresie podejmowane prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie
minimalnych zasad w celu zagwarantowania spójności, zasadności, zaangażowania
różnych zainteresowanych stron i przejrzystości;
3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji utworzenia tzw. wspólnoty praktyk w zakresie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest zdania, że musi mieć ona charakter
uzupełniający w stosunku do kodeksu dobrego postępowania w zakresie współ- i
samoregulacji, co pozwoli wszystkim zainteresowanym stronom zaangażować się w
zbiorowy proces kształceniowy w celu poprawy skuteczności i zapewnienia większej
odpowiedzialności działaniom podejmowanym przez wiele podmiotów w dziedzinie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
4. w pełni wspiera zamiar Komisji opracowania wniosku ustawodawczego w sprawie
ujawniania innych niż finansowe informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca uwagę, że
zastosowanie terminu „inne niż finansowe” nie powinno ukrywać rzeczywistych
konsekwencji finansowych, jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki społeczne,
środowiskowe i czynniki dotyczące praw człowieka; domaga się ambitnego wniosku,
który umieści UE w centrum wielu prowadzonych aktualnie inicjatyw dotyczących
obowiązkowej sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju dla
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny z celem zintegrowanej sprawozdawczości
opracowywanej przez IIRC (Międzynarodowy Komitet Zintegrowanego Raportowania),
który stanie się normą światową przed końcem bieżącego dziesięciolecia;
5. potępia korupcję w przedsiębiorstwach i unikanie przez nie płacenia podatków; wzywa
Komisję do ponownego położenia nacisku na te kwestie w dyskusji na temat społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw pod hasłem dobrego zarządzania;
6. podkreśla, że odpowiedzialność przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie można połączyć
jedynie wówczas, gdy społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stanie się głównym
elementem polityki przedsiębiorstwa mającym wpływ na jego codzienną strategię
finansową; uważa, że Komisja powinna zbadać możliwości zapewnienia, by strategię w
zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw uzgadniano na poziomie zarządów
przedsiębiorstw.
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