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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a 
droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

(2012/2097(INI))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych 
zasad i praw w pracy przyjętą w 1998 r. oraz konwencje MOP ustanawiające podstawowe 
normy pracy w odniesieniu do: zniesienia pracy przymusowej – konwencje nr 29 (1930 r.) 
i 105 (1957 r.), wolności zrzeszania się i prawa rokowań zbiorowych – konwencje nr 87 
(1948 r.) i 98 (1949 r.), zniesienia pracy dzieci – konwencje nr 138 (1973 r.) i 182 (1999 
r.) oraz niedyskryminacji w zatrudnieniu – konwencje nr 100 (1951 r.) i 111 (1958 r.),

– uwzględniając również konwencje MOP dotyczące postanowień o pracy (w umowach 
zawieranych przez władze publiczne) (konwencja nr 94) oraz dotyczące rokowań 
zbiorowych (konwencja nr 154),

– uwzględniając program 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 Deklarację dotyczącą sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej 
globalizacji przyjętą zgodnie przez 183 państwa członkowskie MOP dnia 10 czerwca 
2008 r.,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (1948 r.) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka, w szczególności 
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966 r.), Międzynarodowy 
pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966 r.), Międzynarodową 
konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1965 r.), 
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.), 
Konwencję o prawach dziecka (1989 r.), Międzynarodową konwencję o ochronie praw 
wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin (1990 r.) oraz Konwencję 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2006 r.),

–  uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz konkluzje Rady 
do Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2009 r.1,

– uwzględniając Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zaktualizowane w 
                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework i 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
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maju 2011 r.,

– uwzględniając konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa z 1997 r.,

– uwzględniając Globalną Inicjatywę Sprawozdawczą,

– uwzględniając utworzenie Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości 
(IIRC),

– uwzględniając duńską ustawę o sprawozdaniach finansowych (z 2008 r.),

– uwzględniając inicjatywę ONZ „Global Compact”,

– uwzględniając badanie z października 2010 r. przygotowane dla Komisji na temat luk w 
zarządzaniu między międzynarodowymi instrumentami i normami dotyczącymi 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a obowiązującym prawodawstwem 
europejskim (znane jako „badanie edynburskie”), którego ustalenia przedstawiono w 
rocznym sprawozdaniu na temat praw człowieka z 2011 r.,

– uwzględniając ust. 46 i 47 dokumentu Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 
2012 r. („Rio+20”),

– uwzględniając zasady odpowiedzialnego inwestowania ONZ,

– uwzględniając międzynarodową normę ISO 26000, podającą wytyczne dotyczące 
społecznej odpowiedzialności, która została wydana dnia 1 listopada 2010 r.,

– uwzględniając badanie 99 przedsiębiorstw z 2009 r. pt. „Zieloni zwycięzcy”,

– uwzględniając utworzenie europejskiego forum wielostronnego na temat społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, które rozpoczęło prace dnia 16 października 2002 r.,

– uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi1,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych2 zastępujące konwencję brukselską z 1968 r. z wyjątkiem 
dotyczącym stosunków pomiędzy Danią a innymi państwami członkowskimi,

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie działań następczych w 
związku z zieloną księgą na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw3,

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie społecznej 

                                               
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
2 Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.
3 Dz.U. C 86 z 10.4.2002, s. 3.
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odpowiedzialności przedsiębiorstw1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Upowszechnianie godnej pracy dla 
wszystkich – Wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie” 
(COM(2006)0249) (komunikat Komisji dotyczący godnej pracy),

– uwzględniają komunikat Komisji zatytułowany „Modernizacja prawa spółek oraz 
poprawa ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej – plan na przyszłość” 
(COM(2003)0284) (unijny plan działań w zakresie ładu korporacyjnego),

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

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Pakiet «Odpowiedzialne 
przedsiębiorstwa»” (COM(2011)0685),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)0173),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym 
w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji” (COM(2011)0682),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając rezolucję z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie zielonej księgi Komisji na 
temat propagowania europejskich ram społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dotyczącego społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: wkład przedsiębiorstw w 
trwały rozwój3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw: nowe partnerstwo4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020, w której 
stwierdzono, że istnieje nierozerwalny związek między odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw a ładem korporacyjnym6,

                                               
1 Dz.U. C 39 z 18.2.2003.
2 Dz.U. C 187 E z 7.8.2003, s. 180.
3 Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 73.
4 Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 45.
5 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, str. 101.
6 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, str. 57.
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– uwzględniając rezolucję z dnia … w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym 
w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji (2012/2004(INI))1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 24 maja 
2012 r. w sprawie komunikatu Komisji „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 
dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (SOC/440),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Odnowiona strategia UE na lata 2011–
2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM(2011)0681),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Prawnej, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu 
Międzynarodowego oraz Komisji Kultury i Edukacji,

A. mając na uwadze, że społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie można 
wykorzystywać do zmiany określenia międzynarodowo uzgodnionych minimalnych 
właściwych standardów, lecz do podjęcia większych starań w celu zrozumienia, w jaki 
sposób są one bezpośrednio stosowane w przedsiębiorstwach, oraz wprowadzenia ich 
stosowania w życie;

1. uznaje, że komunikat Komisji stanowi część szeregu deklaracji w sprawie polityki, dzięki 
którym społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest obecnie uwzględniona w 
politykach i działaniach UE;

2. zgadza się jednak z przedstawioną w komunikacie analizą, według której stosowanie 
praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nadal w znacznej 
mierze ogranicza się do mniejszości dużych przedsiębiorstw;

3. uważa, że do przyszłych głównych czynników warunkujących stopniowe zwiększanie 
znaczenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw będzie należeć zwiększanie roli 
globalnych instrumentów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jak 
również nowa dynamika popularyzowania tej koncepcji przez wiodące przedsiębiorstwa 
wśród innych przedsiębiorstw, stosowanie odpowiednich regulacji, solidna ocena skutków 
istniejących inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
większa wiedza na temat skali globalnych wyzwań społecznych i środowiskowych 
zarówno w środowisku przedsiębiorstw, jak i ogólnie w społeczeństwie;

4. z zadowoleniem przyjmuje to, że przedstawiona w komunikacie Komisji definicja 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która odzwierciedla nowe podejście 
przyjęte po raz pierwszy przez Komisję podczas forum wielostronnego w 2009 r., stwarza 
niezbędną szansę na partycypacyjność i budowanie konsensusu oraz właściwie 
odzwierciedla nowy konsensus osiągnięty w tej sprawie przez przedsiębiorstwa i inne 
zainteresowane strony dzięki jednomyślnemu uzgodnieniu wytycznych ONZ;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)......
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5. ponownie wyraża przekonanie co do korzyści związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw, lecz powtarza, że jeżeli korzyści te nie występują w 
perspektywie krótkoterminowej w danej sytuacji lub w danym przedsiębiorstwie, nie 
można nigdy wykorzystać tego jako usprawiedliwienia dla podejmowania 
nieodpowiedzialnych decyzji;

6. uznaje, że poważnym problemem związanym z inicjatywami dotyczącymi społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw jest sytuacja, w której przedsiębiorstwa unikają 
kontaktów z najważniejszymi grupami interesu lub wrażliwych kwestii mających 
znaczenie dla ich działalności; wzywa Komisję, aby we współpracy z władzami 
finansowymi wykorzystała wcześniejsze prace „laboratoriów” społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu lepszego określenia, w jaki sposób 
przedsiębiorstwa i ich zainteresowane strony mogą obiektywnie ustalić kwestie społeczne 
i środowiskowe, które mają istotne znaczenie dla danego przedsiębiorstwa;

Trwałe ożywienie gospodarcze

7. zdecydowanie popiera to, że w komunikacie Komisji uznano, iż „pomoc w łagodzeniu 
skutków społecznych obecnego kryzysu gospodarczego” jest częścią społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; wzywa przedsiębiorstwa do podjęcia inicjatyw na 
rzecz tworzenia miejsc pracy dla młodzieży jako praktycznego przykładu ich 
zaangażowania;

8. wzywa forum wielostronne do rozważenia możliwych kierunków działania w odpowiedzi 
na coraz większą przypadkowość zatrudnienia, wymuszoną pracę w niepełnym wymiarze 
godzin w miejscu pracy, w którym pracuje się w pełnym wymiarze godzin, wzrost 
wyzysku pracy z powodu częstszego zlecania podwykonawstwa i odrodzenie się sektora 
nieformalnego, które to zjawiska są skutkiem kryzysu gospodarczego;

9. uznaje, że zamykanie przedsiębiorstw i redukcja kosztów stwarzają niebezpieczeństwo 
utraty niektórych korzyści osiągniętych dzięki społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw pod względem zatrudnienia zmarginalizowanych grup w społeczeństwie; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia poważnej analizy społecznego wpływu kryzysu na 
takie inicjatywy;

10. uważa, że kryzys finansowy zachwiał zaufanie pracowników do przedsiębiorstw w 
kwestii ich zobowiązań do zapewnienia długoterminowych prywatnych uprawnień 
emerytalnych; wzywa przedsiębiorstwa do podjęcia działań w celu zaradzenia 
nierównowadze, która zdaniem wielu pracowników polega na nieproporcjonalnym 
ograniczeniu ich uprawnień emerytalnych;

Organizacja międzynarodowa i wielostronne sposoby podejścia

11. popiera nacisk położony w komunikacie Komisji na wzmocnienie i wdrożenie standardów 
międzynarodowych oraz – biorąc pod uwagę aktualizację wytycznych OECD w 2011 r. i 
uzgodnienie wytycznych ONZ – uważa, że działania UE muszą obecnie głównie skupiać 
się na pełnej realizacji tych wytycznych;

12. domaga się, aby wszystkie „finanse na handel i rozwój” oferowane podmiotom sektora 
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prywatnego w ramach instrumentów inwestycyjnych UE, a także te oferowane przez 
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju były 
opatrzone klauzulami umownymi wymagającymi zgodności z wytycznymi OECD i 
wytycznymi ONZ;

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą krajowych planów działania na 
rzecz realizacji wytycznych ONZ; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do 
odgrywania większej roli w zakresie pomocy w ich realizacji na wysokim szczeblu; 
apeluje o „proces wzajemnej oceny” między państwami członkowskimi w celu 
poczynienia postępów w zakresie ich realizacji; 

14. wzywa Komisję, a zwłaszcza jej DG ds. Sprawiedliwości, do przedstawienia wniosków, 
które stwarzałyby większe możliwości jurysdykcji eksterytorialnej w sądach UE w 
oczywistych przypadkach łamania praw człowieka przez przedsiębiorstwa mające 
siedzibę w UE lub ich jednostki zależne lub partnerów biznesowych;

15. wzywa Komisję, a zwłaszcza jej DG ds. Handlu, do przyjęcia aktywnego podejścia do 
wytycznych OECD, zapewniającego propagowanie tych wytycznych wśród delegatur UE 
oraz ciągłe ich wspieranie;

16. uważa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest istotnym narzędziem 
pomagającym UE we wspieraniu wdrażania konwencji MOP; popiera zapewnienie 
funduszy umożliwiających europejskim związkom zawodowym przeprowadzenie 
projektów pilotażowych dotyczących wytycznych OECD i innych międzynarodowych 
standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu tworzenia 
zdolności w państwach trzecich;

17. z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie przez przedsiębiorstwa szczytu ONZ „Rio+20” 
do wyrażenia poparcia dla nowej światowej konwencji dotyczącej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Polityka publiczna na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

18. popiera pogląd, zawarty już w sprawozdaniu forum wielostronnego z czerwca 2004 r., że 
władze publiczne mogą wnieść znaczący wkład poprzez wykorzystanie funkcji 
zrzeszania, motywowania i funkcji regulacyjnych w celu zwiększenia społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wzywa państwa członkowskie do stworzenia 
znacznego nowego bodźca do tych wysiłków;

19. pochwala wiele państw członkowskich za ich wysiłki na rzecz opracowania i realizacji 
krajowych planów działania dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
konsultacji z krajowymi forami wielostronnymi; wyraża jednak zaniepokojenie, że skutki 
wywierane przez środki podejmowane w ramach polityki publicznej na zwiększanie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie są jeszcze współmierne do ich liczby;

20. wzywa Komisję do przyspieszenia wysiłków w celu przedstawienia nowych wniosków 
służących wypełnieniu luk w zarządzaniu w odniesieniu do międzynarodowych 
standardów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jak zalecono w 
zamówionym przez nią „badaniu edynburskim”;
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Powiązanie społecznie odpowiedzialnych inwestycji z ujawnianiem informacji 

21. zauważa, że głównym motorem rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji jest 
zapotrzebowanie inwestorów instytucjonalnych; zauważa również, że ujawnianie 
informacji jest głównym czynnikiem warunkującym społeczną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i musi opierać się na zasadach;

22. w pełni popiera zamiar Komisji dotyczący przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego „ujawniania informacji niefinansowych” przez przedsiębiorstwa; przestrzega, 
że zastosowanie terminu „niefinansowy” nie powinno przesłaniać bardzo realnych 
skutków finansowych dla przedsiębiorstw o wpływie społecznym, środowiskowym i 
związanym z prawami człowieka; apeluje o ambitny wniosek, który umieszczałby UE 
wśród wielu obecnych inicjatyw międzynarodowych dotyczących obowiązkowej 
sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz plasowałby 
ją idealnie w obrębie celu, którym jest uczynienie zintegrowanej sprawozdawczości, w 
formie opracowywanej obecnie przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanej 
Sprawozdawczości, światową normą do końca dziesięciolecia.

Przyszłość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

23. potwierdza dalszą wiodącą rolę europejskiego forum wielostronnego we wspieraniu 
realizacji propozycji określonych w komunikacie Komisji;

24. zgadza się, że niemożliwe jest przyjęcie uniwersalnego podejścia do społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, uznając, że wielość inicjatyw prywatnych i 
dobrowolnych może powodować dodatkowe koszty i stanowić barierę w realizacji; 
wzywa Komisję, aby wraz z innymi podmiotami międzynarodowymi zobowiązała się do 
wspierania długoterminowego celu, którym jest „konwergencja” inicjatyw dotyczących 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

25. pochwala działania podejmowane w niektórych szkołach biznesu w celu propagowania 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, lecz uznaje, że stanowią one jedynie 
mniejszość; wzywa grupę wysokiego szczebla do rozważenia sposobów uwzględnienia 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w powszechnym kształceniu w zakresie 
zarządzania;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Najnowszy komunikat Komisji dotyczący społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
umieszcza społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach myślenia europejskiego, w 
obszarze polityki, w którym Parlament Europejski pełnił decydująca rolę. Jest on również 
istotnym krokiem naprzód w odpowiedzi na dialog z Parlamentem i zainteresowanymi 
stronami biorącymi udział w debacie na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
od czasu wydania poprzedniego komunikatu.

W niniejszym projekcie rezolucji Parlamentu pozytywnie oceniono nowy nacisk położony na 
europejskie wsparcie światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, potwierdzenie poparcia dla podejścia wielostronnego, definicję, która 
odzwierciedla konsensus osiągnięty na szczeblu światowym, oraz znacznie bardziej aktywną 
rolę samej Komisji Europejskiej.

Sprawozdawca uważa, że komunikat jest konstruktywny i przyszłościowy oraz uwzględnia 
zmiany pod względem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Europie i na świecie. 
Stanowi on silną podstawę przyszłego działania i Parlament Europejski powinien go 
zdecydowanie poprzeć.

Celem niniejszego sprawozdania jest wniesienie wkładu w debatę za pomocą rozwinięcia 
niektórych koncepcji zawartych w komunikacie oraz wskazania możliwych luk.

Trwałe ożywienie gospodarcze

Przede wszystkim debata na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest 
umieszczona w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. Przedstawiono argument, że 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie 
zaufania do przedsiębiorstw oraz trwałe ożywienie gospodarcze. 

Należy zabezpieczyć się przed oskarżeniem o „zielone kłamstwo”, lecz społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw trzeba postrzegać jako szansę, a nie zagrożenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw. Częścią własnej „umowy społecznej” Europy jest również 
dążenie do wzrostu opartego na handlu.

Krótkoterminowe myślenie w Brukseli, które koncentruje się wyłącznie na przejrzystości, 
odpowiedzialności i rozliczalności tylko rynków finansowych, wiązałoby się z powtórzeniem 
tych samych błędów, o które oskarżane są podmioty odpowiedzialne za upadek banków. 

Nie można wycofać się z istotnego zobowiązania do przekształcenia gospodarki europejskiej i 
światowej w przyszłą gospodarkę niskoemisyjną. Zrównoważone przedsiębiorstwa mogą 
działać wyłącznie w gospodarce zrównoważonej.

W związku z tym w niniejszym sprawozdaniu zwrócono się do odpowiedzialnych 
przedsiębiorstw o wykazanie aktywnego zaangażowania w łagodzenie społecznych skutków 
kryzysu oraz o uczynienie tego poprzez rozpoczęcie szeregu zaproponowanych działań 
dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: w dziedzinach tworzenia miejsc 
pracy, zdrowia w miejscu pracy, stabilności emerytur, promowania płac zapewniających 
utrzymanie na minimalnym poziomie, eliminowania praktyk wyzysku pracy w łańcuchach 
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dostaw przedsiębiorstw oraz poprzez promowanie nowych rynków społecznie pożytecznych i 
ekologicznych produktów i usług.

Realizacja światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw

Drugim priorytetem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie konkretnych koncepcji, 
które pomogą przełożyć zamiar Komisji na lepszą realizację światowych inicjatyw 
dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Sprawozdawca twierdzi, że 
„biegun doskonałości” społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który Komisja obiecała 
w 2006 r., zdecydowanie lepiej osiągnięto w 2012 r. poprzez przyjęcie globalnego podejścia 
ukierunkowanego na przedsiębiorstwa europejskie działające na rynkach światowych.

Sprawozdawca zaleca, aby Komisja Europejska przygotowała ogólne sprawozdanie z 
realizacji wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, a państwa członkowskie 
mogą ulepszyć własną ich realizację w ramach procesu wzajemnej oceny, który jest już 
standardem w ocenie polityk dotyczących praw człowieka. Ponadto obecnie nadszedł czas na 
zajęcie się delikatną kwestią jurysdykcji eksterytorialnej w przypadkach naruszania praw 
pracy lub szerzej pojętych praw człowieka przez przedsiębiorstwa europejskie, do czego 
może dochodzić w państwach trzecich, w których dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest 
ograniczony.

W sprawozdaniu mowa jest również o tym, że Komisja musi pełnić znacznie bardziej 
aktywną rolę w realizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
uwzględniać je w umowach handlowych i inwestycyjnych, zapewniać wsparcie finansowe na 
tworzenie zdolności, pomagać w rozpatrywaniu skarg dotyczących rzekomych naruszeń, 
uzależniać wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw od poszanowania wytycznych oraz 
pomagać w pozyskiwaniu nowych sygnatariuszy na świecie.

W sprawozdaniu położono również nacisk na znaczenie przejrzystości i zintegrowanej 
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako głównego bodźca dla 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zaznaczono silne poparcie dla stosowania 
Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej – wiodącej metodyki wykorzystywanej przez 
przedsiębiorstwa na całym świecie w sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. W sprawozdaniu poparto również planowany wniosek Komisji w tej sprawie, lecz 
powinien on być zdecydowanie zgodny z celem Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanej 
Sprawozdawczości, którym jest uczynienie zintegrowanej sprawozdawczości światową normą 
do końca dziesięciolecia.

W sprawozdaniu poparto zamiar Komisji dotyczący współpracy z inwestorami, zwłaszcza w 
celu propagowania zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ oraz zaproponowano 
rozpoczęcie nowej inicjatywy UE dotyczącej stosowania zasady „istotności”.

W sprawozdaniu zalecono także aktywne poparcie UE dla zgłoszonej przez przedsiębiorstwa 
propozycji konwencji ONZ dotyczącej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przedstawionej 
podczas tegorocznego szczytu ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju „Rio+20”. 
Sprawozdawca popiera propagowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
pomocą procesu osiągania celów zrównoważonego rozwoju, rozpoczętego zgodnie z 
wnioskami ze szczytu.
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Podejście wielostronne

Do Parlamentu Europejskiego zwrócono się również o uznanie szczególnego charakteru 
kształtowania polityki UE dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
Przedstawiono koncepcje wykorzystania konwencjonalnego dialogu społecznego, na przykład 
poprzez ustalenie celu dotyczącego nowych umów ramowych w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i poprzez finansowanie projektów pilotażowych wraz ze 
związkami zawodowymi w dziedzinie „godnej pracy”.

Do Parlamentu Europejskiego wyraźnie zwrócono się jednak o wsparcie funkcjonowania i 
rozwoju europejskiego forum wielostronnego na temat społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, w tym za pomocą inicjatyw sektorowych zaproponowanych w komunikacie. 
Sprawozdawca proponuje dodatkowe inicjatywy związane z ICT i sektorem prywatnej 
ochrony. Poparto również wielostronne „wspólnoty praktyczne”.

Zaapelowano do grupy wysokiego szczebla państw członkowskich o większą współpracę z 
innymi zainteresowanymi stronami oraz wskazano konieczność zwrócenia większej uwagi na 
społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez Dyrekcje Generalne Komisji ds. 
Środowiska i ds. Stosunków Zewnętrznych.

Sektor publiczny i prywatny razem – „inteligentny zestaw”

W sprawozdaniu opowiedziano się za położeniem większego nacisku na wpływ polityki 
publicznej na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Powinno oznaczać to realizację 
zaleceń zawartych we własnym „badaniu edynburskim” Komisji na temat luk w zarządzaniu 
oraz konieczność osiągnięcia konkretnych wyników w zakresie stosowania wskaźników 
społecznych, zwłaszcza w ramach udzielania zamówień publicznych.

Do Komisji Europejskiej zwrócono się o przyjęcie przewodniej roli poprzez podjęcie 
własnych zobowiązań w zakresie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju i 
etyczne zarządzanie własnymi inwestycjami w emerytury oraz o wsparcie wolontariatu 
pracowników przez personel Komisji.

W sprawozdaniu potwierdzono powiązanie między odpowiedzialnością przedsiębiorstw a 
ładem korporacyjnym oraz poparto wykorzystanie kodeksów instytucjonalnych i obowiązków 
dyrektorów w celu zwiększenia odpowiedzialności za społeczną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i uwzględnienia tego aspektu w obrębie przedsiębiorstwa.

Podkreślono jednak także ciągłe znaczenie uzupełniania się działań prywatnych i 
dobrowolnych, w szczególności dzięki propagowaniu korzyści wynikających ze wspierania 
zasady „konwergencji” takich inicjatyw. Stwierdzono, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest 
promowanie dobrowolnej współpracy, zamiast nowych obowiązkowych inicjatyw 
związanych z oznakowaniem społecznym.

W odniesieniu do wytycznych ONZ elementy te łącznie znane są jako „inteligentny zestaw” 
regulacyjnych i dobrowolnych sposobów podejścia i faktycznie dla UE inteligentnym 
rozwiązaniem jest przyjęcie takiego samego podejścia.

Dalsze działania
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Poparto wiele różnych innych działań zaproponowanych w komunikacie. Sprawozdawca 
proponuje położenie dodatkowego nacisku na włączenie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw do programu nauczania głównych szkół biznesu, propagowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w małych przedsiębiorstwach w ramach klastrów i 
wprowadzenie „audytu” w celu zapewnienia autentycznej zgodności planowanych nagród za 
społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw z najlepszymi praktykami europejskimi i 
światowymi.

Ponadto sprawozdawca chciałby ponownie wyrazić przekonanie, że społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw musi przejść od procesu do rezultatów. W komunikacie 
całkowicie słusznie stwierdzono, że znaczne zwiększenie znaczenia przyjęcia społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw jest kwestią najwyższej wagi. Niektórymi koncepcjami 
zalecanymi w sprawozdaniu w celu współpracy z osobami wewnątrz przedsiębiorstw i poza 
nimi, aby cel ten osiągnąć, są: podjęcie inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w ramach Roku Europejskiego 2013, zbadanie łącznych skutków społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw dla rozwiązywania problemów społecznych i 
środowiskowych w celu podkreślenia pilnego charakteru wyzwań oraz propozycja nowej 
„umowy” ze społeczeństwem obywatelskim.

Jeżeli – jak słusznie twierdzi Komisja – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza 
odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo, powinien to być wpływ, 
do którego dążą przedsiębiorstwa i społeczeństwo.


