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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki społecznej promującej standardy pracy, 
standardy socjalne i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw europejskich 
(2010/2205 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3, 6 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 7, 9, 145-161, 206-209 oraz 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 5,12, 14, 15,16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 i 36 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (1948) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka, w szczególności Pakt 
praw obywatelskich i politycznych (1966), Pakt praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych (1966), Konwencję w sprawie zniesienia wszelkich form dyskryminacji 
rasowej (1965), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(1979) oraz Konwencję o prawach dziecka (1989),

– uwzględniając Europejską kartę społeczną, a w szczególności jej art.5, 6 i 19,

– uwzględniając Europejską konwencję o statusie prawnym pracowników migrujących,

– uwzględniając konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), szczególnie 
osiem podstawowych konwencji w sprawie swobody zrzeszania się i rzeczywistego 
uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników (konwencja nr 87 i nr 98), 
likwidacji wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej (konwencja nr 29 i nr 
105), eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu 
(konwencja nr 100 i 111) oraz skutecznej likwidacji pracy dzieci (konwencja nr 138 i nr 
182),

– uwzględniając również następujące konwencje MOP: konwencję MOP nr 94 dotyczącą 
postanowień o pracy (w umowach zawieranych przez władze publiczne), konwencję 
MOP nr 117 dotyczącą podstawowych celów i norm polityki społecznej, zwłaszcza część 
IV oraz konwencję MOP nr 154 dotycząca rokowań zbiorowych,

– uwzględniając program działań na rzecz godnej pracy i globalny pakt na rzecz miejsc 
pracy, opracowane przez MOP i przyjęte na podstawie globalnego konsensusu dnia 
19 czerwca 2009 r. na Międzynarodowej Konferencji Pracy,

– uwzględniając porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu 
(WTO) oraz deklarację przyjętą przez czwartą konferencję ministerialną, która odbyła się 
w listopadzie 2001 r. w Ad-Dausze, w szczególności jej ustęp 31,

– uwzględniając Układ ogólny w sprawie handlu usługami, szczególnie art. 1 ust. 2 lit. d, 
tzw. MODE 4,
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– uwzględniając sprawozdanie Światowej Komisji ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji 
pt. „Sprawiedliwa globalizacja: tworzenie możliwości dla wszystkich”1,

– uwzględniając oświadczenie przywódców wydane na szczycie państw grupy G20, który 
odbył się w dniach 24-25 września 2009 r. w Pittsburghu,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) 
nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz 
rozporządzenie je zmieniające nr 546/2009 2

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług3 (dyrektywa 
o delegowaniu pracowników),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 września 1996 r. w sprawie komunikatu Komisji 
na temat uwzględniania przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka w umowach 
zawieranych przez Wspólnotę z państwami trzecimi (COM(1995)0216)4 oraz swoją 
rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka 
i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2001 r. w sprawie otwartości 
i demokracji w handlu międzynarodowym6, w której żąda przestrzegania przez WTO 
podstawowych standardów socjalnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz 
uznania przez Unię Europejską decyzji MOP, w tym ewentualnych wezwań do nałożenia 
sankcji, związanych z poważnym naruszeniem podstawowych standardów socjalnych;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej 
pracy dla wszystkich7, w której domaga się upowszechniania godnej pracy poprzez 
uwzględnianie standardów socjalnych w umowach handlowych zawieranych przez Unię 
Europejską, w szczególności w umowach dwustronnych,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie społecznego 
wymiaru globalizacji8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie wykorzystywania dzieci i 
pracy dzieci w krajach rozwijających się ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę 
dzieci9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie sprawiedliwego handlu 

                                               
1 Genewa, MOP 2004.
2 Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82.
3 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.
4 Dz.U. C 320 z 28.10.1996, s. 261.
5 Dz.U. C 290E z 29.11.2006, s. 107.
6 Dz.U. C 112E z 9.5.2002, s. 326.
7 Dz.U. C 102E z 24.4.2008, s. 321.
8 Dz.U. C 280E z 18.11.2006, s. 65
9 Dz.U. C 157E z 6.7.2006, s. 84.
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i rozwoju1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie Europy w czasach 
globalizacji – zewnętrzne aspekty konkurencji2, w odpowiedzi na komunikat Komisji do 
Rady i Parlamentu Europejskiego pt. „Globalny wymiar Europy –  konkurowanie na 
światowym rynku. Wkład w strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia UE” 
(COM(2006)0567),

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z krajami 
i regionami AKP, szczególnie rezolucje z 26 września 2002 r.3, 23 maja 2007 r.4 i 12 
grudnia 2007 r.5,

– uwzględniając konkluzje Rady na temat pracy dzieci z dnia 14 czerwca 2010 r.6,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 września 2010 r. pt. „Zmieniający się świat:  
wyzwanie dla EU”,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Społeczny wymiar globalizacji – wkład 
polityki unijnej w rozszerzenie korzyści na wszystkich” (COM(2004)0383),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich –
wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie” (COM(2006)0249),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Handel, wzrost i polityka światowa: 
polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020” (COM(2010)0612),

– uwzględniając system ogólnych preferencji taryfowych (GSP) obowiązujący od 1 
stycznia 2006 r., przewidujący zwiększenie liczby produktów zwolnionych z opłat 
celnych lub podlegających zmniejszonym opłatom, jak również nową zachętę dla 
szczególnie narażonych państw o specyficznych potrzebach handlowych, finansowych 
lub rozwojowych,

– uwzględniając umowy zawarte przez Unię Europejską z państwami trzecimi,

– uwzględniając w szczególności umowę o partnerstwie między członkami grupy państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską podpisaną w Kotonu w dniu 23 
czerwca 2000 r., oraz zmiany do tej umowy z 2005 i 2010 r.

– uwzględniając zakończenie negocjacji pomiędzy UE a Kolumbią i Peru w sprawie 
podpisania wielostronnego porozumienia handlowego,

– uwzględniając wysłuchanie na temat stosowania norm społecznych oraz w zakresie 
ochrony środowiska w negocjacjach handlowych, zorganizowane przez Parlament 

                                               
1 Dz.U. C 303E z 13.12.2006, str. 865.
2 Dz.U. C 102E z 24.4.2008, s. 128.
3 Dz.U. C 273E z 14.11.2003, str. 305.
4 Dz.U. C 102E z 24.4.2008, s. 301.
5 Dz.U. C 323E z 18.12.2008, s. 361.
6 Konkluzje Rady na temat pracy dzieci z dnia 14.6.2010 r., 10937/1/10.
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Europejski dnia 14 stycznia 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Rozwoju i Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że wiarygodność i reputacja Unii jest oceniana na podstawie praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich i że mają one decydujący wpływ na negocjacje 
Unii Europejskiej z państwami trzecimi w sprawie stosunków handlowych,

B. mając na uwadze, że ochrona działaczy związkowych jest obowiązkiem wszystkich 
państw członkowskich i wszystkich innych państw, które ratyfikowały Powszechną 
deklarację praw człowieka Narodów Zjednoczonych,

C. mając na uwadze, że podstawowe konwencje MOP są uznawane na arenie 
międzynarodowej jako podstawa sprawiedliwego handlu międzynarodowego i że niestety 
nie wszystkie państwa członkowskie całkowicie je przestrzegają,

D. mając na uwadze, że zawieranie dwustronnych umów handlowych korzystnych zarówno 
dla Unii jak i dla partnerów handlowych leży w interesie Unii pod warunkiem, że obie 
strony przestrzegają praw zawartych w Powszechnej deklaracji praw człowieka,

E. mając na uwadze, że postawa wszystkich państw członkowskich musi jasno 
odzwierciedlać podstawowe zasady europejskiego modelu społecznego, kiedy w grę 
wchodzą sprawy społeczne i współpraca między państwami członkowskimi, oparte na 
otwartej metodzie koordynacji,

F. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone uważające się za głównego strażnika demokracji 
na świecie ratyfikowały jedynie dwie z ośmiu podstawowych konwencji MOP, a 
mianowicie konwencję nr 105 dotyczącą pracy przymusowej i nr 182 dotyczącą pracy 
dzieci,

G. mając na uwadze, że według niektórych krajów rozwijających się, kiedy Unia wymaga 
przestrzegania międzynarodowych standardów pracy, wywiera ona na nie presję, by 
zrezygnowały ze swojej przewagi komparatywnej,

H. mając na uwadze, że niektóre państwa trzecie podejmują próby wprowadzenia procesu 
MODE 41 podczas negocjowania umów handlowych z UE, 

I. mając na uwadze silne głosy stwierdzające, że kodeksy postępowania w zakresie 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) nie gwarantują w dostatecznym 
stopniu zgodności działań i zachowań wielonarodowych korporacji z niewiążącymi 
dokumentami w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, 

J. mając na uwadze, że przyjęcie dyrektywy regulującej odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw i wprowadzenie jej w życie powinny stać się rzeczywistością na szczeblu 
UE,

                                               
1 WTO: GATS, art. 1 ust. 2 lit. d = MODE 4.



PR\841024PL.doc 7/14 PE454.428v01-00

PL

K. mając na uwadze, że globalizacja ułatwia swobodę podejmowania działalności 
gospodarczej, w szczególności wielonarodowym korporacjom w obrębie państw 
członkowskich, a nawet krajów partnerskich, 

L. mając na uwadze, że rola MOP została znacznie osłabiona w ostatnich latach i sprowadza 
się najczęściej do wydawania oświadczeń, które nie są później przestrzegane,

M. mając na uwadze, że należy przypomnieć bezwarunkową konieczność poszanowania 
prawa do zrzeszania się i do skutecznych rokowań zbiorowych, 

N. mając na uwadze, że należy wspierać program godnej pracy,

O. mając na uwadze, że należy wspierać równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn,

Ogólne zasady

1. przypomina, że celem UE jest odgrywanie wiodącej roli na świecie w zakresie polityki 
społecznej poprzez wspieranie celów społecznych na całym świecie;  podkreśla istotną 
rolę Parlamentu Europejskiego, którego wpływ zdecydowanie się zwiększył dzięki 
postanowieniom traktatu z Lizbony;

2. przypomina również, że przy analizie strategii politycznych oraz celów wspólnotowych 
należy wziąć pod uwagę horyzontalną klauzulę społeczną zawartą w art. 9 TFUE , np. w 
odniesieniu do art. 46, art. 49 TFUE lub polityki handlowej UE Wspólnota nie może 
ignorować wymogów interesu publicznego;1

3. przypomina ponadto, że art. 7 TFUE wymaga spójności polityki UE oraz, że 
ustawodawca musi brać pod uwagę wszystkie cele UE i działać zgodnie z zasadą 
przyznania kompetencji, co oznacza, że musi zachować prawidłową równowagę między 
różnymi celami i / lub interesami przy przyjmowaniu aktów w oparciu o konkretną 
podstawę prawną2;

4. zwraca uwagę na praktyki stosowane w niektórych państwach członkowskich, które są 
niezgodne z podstawowymi konwencjami MOP, w szczególności w zakresie tworzenia 
barier ograniczających swobodę zrzeszania się i rokowań zbiorowych, zarówno poprzez 
zachęcanie do pozornego samozatrudnienia, jak i poprzez zmuszanie ludzi do odstąpienia 
od układów zbiorowych;

Współpraca międzynarodowa – sojusz społeczny

5. przypomina, że UE jest postrzegana na całym świecie jako miejsce przyciągające 
migrację i atrakcyjny partner ze względu na wyjątkowe połączenie dynamiki 
gospodarczej i modelu społecznego;

6. podkreśla, że europejski model społeczny oferuje równe szanse w edukacji i na rynku 
pracy, a także równy dostęp do usług socjalnych, stanowiące główne filary sukcesu 
gospodarczego;

                                               
1 Opinia dotycząca zakresu art. 9 TFUE (horyzontalne świadczenia społeczne) wydana przez służbę prawną PE 
na prośbę przewodniczącego komisji EMPL (SJ-00004/10), ust. 15. 
2 Idem, ust. 8.
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7. podkreśla, że wiarygodność i reputacja Unii Europejskiej nie mogą być zagrożone przez 
rozbieżności między słowami a czynami państw członkowskich i samej Unii 
Europejskiej;

8. proponuje budowę nowego sojuszu społecznego podkreślającego znaczenie kwestii 
społecznych oraz skupiającego się na wdrażaniu i wprowadzaniu w życie 
pragmatycznych i zrównoważonych rozwiązań;  podkreśla w tym kontekście znaczenie 
podnoszenia świadomości partnerów społecznych w zakresie ich praw i obowiązków;

9. opowiada się za niezawieraniem przez Unię umów handlowych z krajami posiadającymi 
urządzenia produkcyjne w strefach przetwarzania wywozu, a jednocześnie uważa za 
wyjątkowo niepokojący wzrost liczby oraz fakt wykorzystywania pracowników 
tymczasowych w strefach przemysłowych w niektórych państwach członkowskich;

10. popiera utworzenie narzędzi na rzecz zrównoważonego, opartego na wzajemnym 
szacunku dialogu z krajami partnerskimi i dąży do rozwoju zasobów własnych krajów 
partnerskich;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy z krajami partnerskimi w celu 
realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn zarówno w Unii jak i poza nią;

12. ponadto wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dążyły do zwalczania 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych i innych słabszych grup społecznych w Unii i 
poza nią;

13. podkreśla, że wydatki Unii w ramach współpracy na rzecz rozwoju, układów o 
stabilizacji i stowarzyszeniu i porozumień handlowych są niepowtarzalną szansą, aby 
pomóc krajom partnerskim we wprowadzeniu skutecznych struktur pomocy edukacyjnej i 
społecznej mających na celu lepsze zabezpieczenie społeczne, a tym samym większy 
dobrobyt;

14. wzywa do wprowadzenia funkcji attaché ds. społecznych w ramach nowej Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych w celu zwiększenia jej efektywności w obszarze polityki 
społecznej, a w szczególności w celu zapewnienia, że zapewnienie godnej pracy dla 
wszystkich jest głównym celem polityki;

15. przypomina, że istniejące praktyki w WTO przynoszą więcej zysku krajom rozwiniętym 
niż krajom rozwijającym się i pogłębiają nieufność tych ostatnich co do celowości jej 
istnienia;

16. przypomina, że osłabienie europejskiego modelu społecznego na rzecz konkurencyjności 
i rzekomych korzyści gospodarczych jest nie do przyjęcia i że, co więcej, praktyka ta 
prowadzi do uzasadnionych zastrzeżeń ze strony krajów partnerskich w negocjacjach z 
Unią;

Prawa pracownicze i warunki pracy 

17. wzywa wszystkie państwa członkowskie do poszanowania i promowania podstawowych 
standardów pracy MOP; wzywa do poszanowania praw pracowniczych, stanowiących 
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nieodzowny warunek sprawiedliwych i wzajemnie korzystnych umów handlowych;

18. uważa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest przydatna, aczkolwiek nie 
jest wiążąca dla zachowań przedsiębiorstw międzynarodowych;  zaleca dalszy, bardziej 
ukierunkowany rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw między innymi 
poprzez normę ISO 26000;

19. jest zdania, że polityka Unii w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego oraz reform rynku 
pracy powinna koncentrować się zarówno na pojedynczych osobach, jak i na 
instytucjach;

20. wyraża zaniepokojenie praktykami niektórych państw trzecich stosujących proces typu 
MODE 4 w swojej działalności handlowej; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by 
dążyły do tworzenia takiej struktury migracji międzynarodowej, która pozwoli uniknąć 
wyzysku i zjawiska drenażu mózgów;

21. wspiera inicjatywy wzmacniające rozwój dialogu i współpracy partnerów społecznych w 
krajach partnerskich oraz wzywa Komisję do dalszego rozwijania istniejących 
programów;

22. przypomina wytyczne UE w sprawie różnych kwestii związanych z prawami człowieka 
stanowiące silny sygnał polityczny, że chodzi tu o priorytety dla Unii;  zwraca się w 
związku z tym do Rady o przyjęcie podobnych wytycznych w oparciu o cztery 
podstawowe konwencje MOP, które mają być stosowane jako praktyczne narzędzie UE, 
wspomagające rozwój zewnętrznej polityki społecznej Unii; 

Zarządzanie gospodarką na szczeblu światowym

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do włączenia kwestii związanych z 
zatrudnieniem i polityką społeczną do priorytetów we wszystkich negocjacjach 
dotyczących struktury zarządzania gospodarką na szczeblu światowym i dialogach 
makroekonomicznych;

24. wzywa Komisję, by zaleciła realizację i ratyfikację konwencji MOP w celu poprawy 
praw pracowniczych i warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w krajach partnerskich 
mających na celu sprawiedliwą i powszechną globalizację poprzez większą spójność 
zewnętrznego wymiaru polityki gospodarczej i społecznej państw członkowskich; w tym 
kontekście zwraca się do Komisji, aby zachęcała państwa członkowskie do 
przeprowadzania okresowych przeglądów celem zbadania wpływu polityki gospodarczej, 
finansowej i handlowej; 

o

o o

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Zewnętrzny wymiar polityki społecznej obejmuje działania i inicjatywy UE, których celem 
jest promowanie standardów pracy i standardów socjalnych w krajach niebędących członkami 
UE.
Choć strategia lizbońska kładła nacisk na politykę społeczną na niespotykaną dotąd skalę, a w 
ramach strategii UE 2020 nie uległo to zmianie, to jednak konkurencyjność i czynniki 
ekonomiczne wciąż są ważniejsze od kwestii socjalnych.

Najważniejsze standardy pracy zawarto w ośmiu konwencjach Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), które skupiają się na swobodzie zrzeszania się i rokowaniach zbiorowych, 
eliminowaniu pracy przymusowej i obowiązkowej, eliminowaniu dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu oraz na likwidacji pracy dzieci. Z konwencji tych, jak i 
ze sprawozdania Światowej Komisji ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji jasno wynika, że 
należy przestać się skupiać jedynie na rynkach i poświęcić więcej uwagi szeroko pojętym 
interesom obywateli, tzn. ochronie praw pracowniczych i przepisom prawa pracy. Aby UE 
mogła prowadzić negocjacje z krajami niebędącymi jej członkami, kraje te muszą 
przestrzegać wspomnianych wyżej zasad. Jest to warunek, bez spełnienia którego negocjacje 
z państwami niebędącymi członkami są niemożliwe. Polityka handlowa nie może ignorować 
nieprzestrzegania praw pracowniczych, wobec czego rozwój społeczeństwa może postępować 
jedynie po usunięciu tych przeszkód.

Ustanawiając standardy pracy, UE wspiera możliwość zdobycia przez kobiety i mężczyzn 
przyzwoitego i produktywnego zatrudnienia w warunkach zapewniających wolność, równość, 
bezpieczeństwo i godność. Ze względu na trwający obecnie proces globalizacji 
międzynarodowe standardy pracy gwarantują, że wszyscy skorzystają na wzroście gospodarki 
światowej.

Międzynarodowe standardy pracy powinny przede wszystkim gwarantować ludziom rozwój 
osobisty. Pracownicy nie są towarem, którego cena podlega negocjacji. Praca stanowi część 
naszego codziennego życia i ma decydujące znaczenie dla godności, dobrobytu i rozwoju 
jednostki. Wartości te powinny być głównym celem rozwoju gospodarczego. Przy pomocy 
międzynarodowych standardów pracy należy zadbać o to, aby najważniejszym celem rozwoju 
gospodarczego cały czas była poprawa życia jednostki i wzmocnienie ludzkiej godności, a nie 
określanie warunków i praw w sferze pracy.

Oceniając sytuację krajów, z którymi negocjacje mają sens, musimy się opierać na polityce 
społecznej UE oraz na gwarancjach zawartych w Europejskiej karcie społecznej.
Polityka społeczna UE wobec krajów niebędących jej członkami musi być spójna, 
pragmatyczna, jednolita i realizowana w sposób profesjonalny. Stosunki z Międzynarodową 
Organizacją Pracy i Światową Organizacją Handlu odgrywają tu decydującą rolę i powinny 
być bardziej wyważone. Paradoksalnie, im większy wpływ UE na konwencje MOP, tym 
rzadziej są one ratyfikowane. W przypadku Światowej Organizacji Handlu konieczne jest 
silniejsze zaakcentowanie związku między negocjacjami handlowymi a standardami 
socjalnymi.

Pod koniec ubiegłego stulecia UE zmodyfikowała swoją strategię w zakresie zewnętrznego 
wymiaru polityki społecznej, zmieniając swoje podejście z twardego na miękkie, czyli 
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przestała się koncentrować na związku między standardami socjalnymi a umowami 
handlowymi i zaczęła zwracać baczniejszą uwagę na współpracę międzynarodową i dialog.

UE korzysta z różnych rodzajów instrumentów w celu realizacji polityki społecznej w krajach 
niebędących jej członkami. Dzielą się one na instrumenty twarde, miękkie i finansowe. 
Stosowanie tych instrumentów dowodzi, że wobec swoich partnerów handlowych UE ma 
oczekiwania dotyczące pewnych form zachowań. Niemniej jednak główną przeszkodą jest 
praktyczne wdrażanie tych instrumentów i stosowanie ich w krajach partnerskich. Dlatego też 
UE musi poświęcić dużo więcej uwagi kwestii ich wdrażania i rzeczywistego stosowania, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o konwencje MOP i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Przeszkodą jest tu często porządek prawny danego kraju. Jednak pewną rolę odgrywają 
również takie czynniki jak słaba wola polityczna i presja ekonomiczna. Kolejnym ważnym 
czynnikiem jest nieznajomość prawa pracy ze strony pracowników.

Wybór instrumentów, których UE używa w celu wpłynięcia na różne kraje, zależy od 
położenia geograficznego tych krajów, ich relacji z UE, a przede wszystkim od stopnia 
zaawansowania negocjacji w sprawie ich ewentualnego przystąpienia do UE. Kolejnym 
czynnikiem jest sytuacja gospodarcza kraju i jego pozycja z punktu widzenia globalnej 
konkurencji gospodarczej. Prawdą jest, że im mniejsza jest odległość między UE a danym 
krajem, tym bliższe są stosunki gospodarcze i polityczne między nimi i tym większy jest 
wpływ UE na ten kraj.

UE w coraz większym stopniu korzysta z miękkich instrumentów. Koncentrują się one na 
dialogu i zaleceniach (społeczna odpowiedzialność biznesu, program godnej pracy), w 
związku z czym nie mają charakteru normatywnego. Ich celem jest zmiana nastawienia kraju 
w oparciu o analizę możliwych rozwiązań. Instrumenty twarde takie jak prawo UE i 
rozporządzenia (umowy o wolnym handlu, konwencje MOP, polityka handlowa Światowej 
Organizacji Handlu) niosą ze sobą skutki prawne, a kraje mogą zostać ukarane za ich 
nieprzestrzeganie. Dlatego też stosowanie ich budzi niekiedy wątpliwości. Natomiast 
instrumenty finansowe obejmują dotacje, pomoc techniczną i fundusze takie jak Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, które skutkują pożądanymi rodzajami zachowań. 
Pomocy technicznej udziela się krajom przygotowującym się do przystąpienia do UE i ma 
ona formę pomocy w przystosowaniu prawa danego kraju do standardów europejskich, np. 
poprzez różne szkolenia (Europejska Fundacja Kształcenia).

Chiny i inne azjatyckie gospodarki wschodzące stają się coraz ważniejszymi podmiotami w 
dziedzinie inwestycji zagranicznych. Ze zjawiskiem tym związane jest jednak ryzyko, że 
kraje te oraz przedsiębiorstwa z tych krajów będą eksportować niższe standardy pracy. Nie 
możemy pozwolić, aby kraje niebędące członkami UE, lecz pragnące zawrzeć z nią umowy 
handlowe, lekceważyły przepisy obowiązujące w UE.

UE musi być zaniepokojona procesami typu MODE 4. Procesy te pozwalają 
międzynarodowym przedsiębiorstwom wykorzystywać własną siłę roboczą w obcym kraju, w 
którym prowadzą działalność, i tym samym ograniczać prawa pracowników kraju 
przyjmującego. W rzeczywistości oznacza to dumping socjalny, któremu UE stanowczo się 
sprzeciwia. Z tego też powodu nie można akceptować MODE4 ani podobnych zjawisk w 
negocjacjach w sprawie umów.
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UE ma dobrą reputację, jeżeli chodzi o dialog międzynarodowy dotyczący kwestii socjalnych. 
W tej dziedzinie UE jest uważana za wrażliwego i godnego zaufania partnera. Należy to 
wykorzystać w celu osiągnięcia bardziej ambitnych celów określonych przez UE. Jednym z 
nich jest wypracowanie spójnego, zintegrowanego i profesjonalnego podejścia UE do kwestii 
zewnętrznego wymiaru polityki społecznej. Kluczową rolę odgrywa tu koordynacja w ramach 
struktur Parlamentu Europejskiego, jak również z Komisją Europejską i niedawno powołaną 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Kolejnym krokiem powinno być stworzenie pewnego rodzaju sojuszu społecznego, w ramach 
którego i poprzez który UE mogłaby rozpowszechniać wysokie standardy pracy. Chiny 
stanowią doskonały przykład kraju, który szybko zyskuje status najważniejszego podmiotu w 
Azji. Znaczenie tego kraju wzrasta. Jednak kwestia standardów pracy wzbudza u Chińczyków 
raczej negatywne konotacje. Pomimo tego nie ma powodu, aby nie wykorzystać historycznie 
dobrych stosunków z Chinami w celu zawarcia sojuszu społecznego z tym krajem. 
Wspomniana wyżej współpraca z organizacjami pozarządowymi takimi jak MOP i Światowa 
Organizacja Handlu również powinna ulec poprawie. Niezbędne jest wyważone podejście 
pozwalające uniknąć postrzegania Międzynarodowej Organizacji Pracy jako narzędzia UE ze 
względu na ścisłe relacje między tą organizacją a UE. O ściślejszym powiązaniu negocjacji 
handlowych ze standardami socjalnymi w kontekście Światowej Organizacji Handlu 
wspomniano już wyżej.

Międzynarodowe przedsiębiorstwa są głównymi podmiotami w procesie wdrażania 
standardów socjalnych. Dlatego też tak ważna jest jednoznaczna definicja społecznej 
odpowiedzialności biznesu, która ograniczy obecną różnorodność interpretacji, a także 
określenie minimalnych wymogów w kontekście społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i sposobu monitorowania ich spełniania.

Przedsiębiorstwa i organizacje powstają głównie w jednym wąsko pojętym celu, jakim jest 
osiągnięcie zysku. W coraz mniejszym stopniu są one gotowe do przestrzegania krajowych i 
międzynarodowych przepisów oraz obowiązków wynikających z umów. Maksymalnie 
wykorzystują możliwość prowadzenia działalności tam, gdzie pobiera się niskie podatki, 
gdzie dostępna jest najtańsza siła robocza i gdzie obowiązują najmniej restrykcyjne prawa 
chroniące środowisko i pracowników mających najsłabszą ochronę socjalną. Wielonarodowe 
przedsiębiorstwa często wpływają na rządy zainteresowane ich działalnością na swoim 
obszarze. Ciągle rośnie liczba miejsc pracy określanych mianem „niepewnych”, które są 
niestabilne i nieodpowiednie.

Prawo nie może ich zmusić do automatycznego – oraz wbrew ich interesom – ponoszenia 
odpowiedzialności na szczeblu lokalnym i regionalnym za wpływ podejmowanych decyzji na 
zainteresowane strony, zwłaszcza w miejscu, w którym prowadzą działalność. Oznacza to 
radykalną zmianę sytuacji w porównaniu z okresem, zanim rozpoczął się proces globalizacji, 
kiedy to przedsiębiorstwa od dziesięcioleci prowadzące działalność w danym regionie 
musiały ponosić odpowiedzialność za sytuację w tym regionie i jego rozwój.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to termin, którego używa się od lat 70. 
ubiegłego stulecia. Niektórzy definiują go w następujący sposób: „koncepcja, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska w 
ramach swojej działalności, a także w relacjach z różnymi grupami interesariuszy”.
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Wielonarodowe przedsiębiorstwa wiedzą z doświadczenia, że jeżeli przejmą część kosztów, 
których nie chce ponosić państwo, wzmocni to ich pozycję w społeczeństwie i w 
konsekwencji przyczyni się do podniesienia ich rentowności. W niektórych krajach 
przedsiębiorstwa takie przeciwdziałają niesprawiedliwości społecznej tam, gdzie zadania tego 
nie podejmuje się państwo. Korporacje wprowadziły swoją politykę odpowiedzialności 
społecznej w okresie wzrostu gospodarczego. Czy nie ulegnie ona zmianie w czasach 
trudniejszych gospodarczo?

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych i międzynarodowe związki zawodowe 
odrzucają społeczną odpowiedzialność biznesu, jeżeli wykorzystuje się ją lub nadużywa się 
jej do celów marketingowych i public relations. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
jest akceptowana, jeżeli przyczynia się do trwałego wzrostu, nie unika dialogu z 
pracownikami i jeżeli nie jest postrzegana jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do 
prawa pracy i rokowań zbiorowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo chce ponosić publiczną odpowiedzialność, musi stosować wysokie 
standardy wewnętrzne, a dopiero w drugiej kolejności takież same standardy w stosunku do 
wszystkich zainteresowanych stron. 

Oznacza to szacunek i promowanie przyzwoitych relacji w odniesieniu do zatrudnienia, 
wspieranie partycypacji pracowników poprzez konsultacje, informowanie i rokowania 
zbiorowe, rozwijanie umiejętności zawodowych i uczenie się przez całe życie, przestrzeganie 
standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy, promowanie równości kobiet i mężczyzn, 
tworzenie odpowiednich warunków umożliwiających partnerom społecznym antycypowanie 
zmian i zarządzanie zmianami, które miały miejsce na rynku pracy, co dotyczy również 
restrukturyzacji, poprawę jakości pracy oraz integrację i ochronę najsłabszych grup 
pracowników, takich jak osoby starsze, niepełnosprawne i migranci.
Problem z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw polega na tym, że wciąż jest to 
dobrowolna inicjatywa, wobec czego istnieją obawy, że może brakować obiektywnych, 
spójnych i przejrzystych kryteriów, dzięki którym pracownicy, konsumenci i inne 
zainteresowane podmioty mogłyby określać wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa w 
zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kolejna sporna kwestia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wiąże się z obawą 
przed uczynieniem z tej koncepcji pewnego rodzaju miękkiego prawa. Jeżeli rządy zrzucą z 
siebie odpowiedzialność za utrzymanie europejskiego modelu społecznego, wówczas pojawi 
się groźba prywatyzacji prawa pracy oraz systemów i usług zabezpieczenia społecznego. Ich 
ochrony nie może stanowić dobrowolna i prawnie martwa inicjatywa taka jak społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

Istnieje również ryzyko błędnej interpretacji i zastąpienia instytucjonalnie ugruntowanych 
praw do partnerstwa i dialogu społecznego, partycypacji pracowników i praw związków 
zawodowych czymś dobrowolnym i niemającym wiążącego charakteru.

Globalna konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwa rozszerzają swoją działalność na nowe 
rynki, a to wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. W taki oto sposób instytucje finansowe 
otwierają sobie furtkę umożliwiającą wejście do przedsiębiorstwa i wpływanie na jego proces 
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decyzyjny, tak aby osiągnęło ono szybki, najlepiej natychmiastowy i spekulacyjny zysk za 
pośrednictwem transakcji giełdowych.
Międzynarodowy świat finansów, jego instytucje oraz inwestorzy przejmują w ten sposób 
kontrolę nad gospodarczą działalnością przedsiębiorstw. Rynek finansowy staje się tym 
samym rynkiem przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami.

Ową kwestią zajmowała się również Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), 
przygotowując końcowy projekt normy ISO 26000, który państwa członkowskie powinny 
ratyfikować do końca 2010 r. Opracowaniem tego tekstu zajmowały się rządy, 
przedstawiciele pracowników (związki), sektor korporacyjny, przedstawiciele konsumentów i 
klientów, organizacje pozarządowe, organizacje usługowe i z dziedziny badań naukowych, 
środowisko akademickie i wiele innych podmiotów. Eksperci ci pochodzą z ponad 90 krajów 
i 40 organizacji międzynarodowych lub regionalnych. Niektóre z tych podmiotów próbowały 
nie dopuścić to tego, aby przeważyła typowa bardzo techniczna koncepcja ISO.

Norma ta „stanowi wskazówkę dla użytkowników i nie jest ani pomyślana do celów 
certyfikacyjnych, ani też nie nadaje się do nich. Wszelkie oferty wystawienia lub twierdzenia 
o posiadaniu certyfikatu ISO 26000 stanowiłyby nadinterpretację intencji i celów, jakie kryją 
się pod tą międzynarodową normą”.

Z myślą o przyszłości Parlament Europejski powinien połączyć wysiłki z międzynarodowymi 
i europejskimi związkami zawodowymi, aby wnieść do tej inicjatywy swoje własne 
pozytywne i pilne zalecenia.


