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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 dobrowolnie uwzględniają w swoich strategiach biznesowych 
względy społeczne i środowiskowe dla ogólnego dobra zainteresowanych podmiotów 
poprzez czynny udział w polityce publicznej, co stanowi istotny aspekt zmiany społecznej 
zachodzącej pod wpływem wartości,

B. mając na uwadze, że CSR stanowi zasadniczy element składowy europejskiego modelu 
społecznego, który umocniło wejście w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza jego horyzontalna klauzula społeczna, oraz mając na uwadze, 
że w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii „UE 2020” konieczność 
upowszechniania CSR uznano za element kluczowy dla zapewnienia długofalowego 
zaufania pracowników i konsumentów,

C. mając na uwadze, że CSR znacząco wpływa na poszanowanie 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 CSR nie może zastępować państwa w świadczeniu podstawowych 
usług publicznych lub zwalniać go z tego obowiązku,

F. mając na uwadze, że CSR może odgrywać kluczową rolę w polepszaniu warunków życia 
społeczności znajdujących się w trudnym położeniu,

G. mając na uwadze, że związki zawodowe mają ważną rolę do spełnienia w promowaniu 
CSR, ponieważ pracownicy najlepiej znają rzeczywistą sytuację przedsiębiorstw, w 
których pracują,

H. mając na uwadze, że koncepcję CSR należy rozważać równolegle i wspólnie z reformami 
zarządzania przedsiębiorstwami,

I. mając na uwadze rolę MŚP na jednolitym rynku europejskim i wyniki przedsięwzięć 
finansowanych przez Komisję na rzecz przyjęcia, w tym przez MŚP, praktyk w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

J. C. mając na uwadze, że celem mandatu Rady Praw Człowieka ONZ w zakresie praw 
człowieka i przedsiębiorstw oraz jego ram „Ochrona, poszanowanie i naprawa” 
wdrażanych obecnie przez prof. Johna Ruggiego, w oczekiwaniu na sprawozdanie 
końcowe, które ma ukazać się w 2011 r., jest dostarczanie konkretnych wytycznych 
państwom, przedsiębiorstwom i pozostałym podmiotom społecznym w kwestii 
przestrzegania praw człowieka w prowadzonej przez siebie działalności,
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1. uważa CSR za skuteczne narzędzie służące poprawie konkurencyjności, kompetencji i 
możliwości kształcenia oraz bezpieczeństwa i środowiska pracy, ochronie praw 
pracowniczych, praw społeczności lokalnych i tubylczych oraz promując zrównoważoną 
politykę ochrony środowiska naturalnego i zachęcając do wymiany dobrych praktyk na 
szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i światowym, przy czym CSR nie zastępuje 
oczywiście ani przepisów prawa pracy, ani układów zbiorowych – czy to ogólnych, czy 
branżowych;

2. wzywa do apelowania do przedsiębiorstw o postępowanie zgodnie z koncepcją CSR 
w celu ochrony nietykalności fizycznej i bezpieczeństwa fizycznego, dobrego 
samopoczucia fizycznego i psychicznego, praw pracowniczych i praw człowieka zarówno 
swoich, jak i wszelkich innych pracowników, a to z racji wpływu, jaki przedsiębiorstwa 
wywierają na szerokie grono swoich współpracowników; podkreśla znaczenie wspierania 
i zachęcania do rozpowszechniania tego rodzaju praktyk w MŚP przy jednoczesnym 
ograniczaniu obciążeń finansowo-administracyjnych;

3. zauważa, że koncepcją CSR należy objąć nowe obszary takie jak: organizacja pracy, 
równość szans i włączenie społeczne, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwój edukacji i 
kształcenia przez całe życie; podkreśla, że koncepcja CSR powinna obejmować 
przykładowo jakość pracy, równość wynagrodzenia i perspektyw zawodowych i 
promowanie innowacyjnych projektów, co przyczyniłoby się do przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę;

4. stanowczo zaleca państwom członkowskim i Unii Europejskiej, aby wspierały wdrażanie 
dobrych praktyk w zakresie CSR we wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na 
miejsce prowadzenia działalności, oraz zachęcały do rozpowszechniania dobrych praktyk 
będących skutkiem inicjatyw w zakresie CSR, w szczególności poprzez lepsze 
informowanie o ich wynikach;

5. zauważa, że działania w zakresie CSR należy dostosować do konkretnych potrzeb 
poszczególnych regionów i krajów, co przyczyniłoby się do poprawy zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego;

6. uważa, że wiarygodność dobrowolnych inicjatyw w zakresie CSR zależy od wcielenia 
międzynarodowo przyjętych norm i zasad, na przykład Global Reporting Initiative III, 
oraz ustanowienia przejrzystego i niezależnego od przedsiębiorstw systemu nadzoru i 
kontroli; 

7. jest zdania, że należy kłaść nacisk na aktywne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w przedsiębiorstwie, kształcenie kadry kierowniczej i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza świadomości konsumentów;

8. uważa, że należy kultywować i szerzyć kulturę CSR, w drodze kształcenia i rozwijania 
świadomości, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w szkolnictwie (wyższym i 
uniwersyteckim), w dziedzinach mających związek przede wszystkim z nauką 
administracji;

9. uważa, że dialog społeczny i europejskie rady zakładowe odegrały konstruktywną rolę 
w rozwijaniu najlepszych praktyk w zakresie CSR;
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10. z zadowoleniem odnosi się do rozpowszechniania na świecie koncepcji CSR oraz wzywa 
Komisję do szerszego uwzględnienia CSR w swojej polityce handlowej poprzez starania o 
wprowadzenie rygorystycznych klauzul we wszystkich umowach dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych w sprawie standardów sprawozdawczości dotyczącej 
środowiska, kwestii społecznych i zarządzania w zgodzie z międzynarodowo uznanymi 
normami CSR celem lepszego i szerszego udostępniania informacji ze strony europejskich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w krajach rozwijających się bezpośrednio lub 
za pośrednictwem swoich łańcuchów dostaw, za których postępowanie przedsiębiorstwa 
te powinny koniecznie odpowiadać, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedstawicieli 
pracowników w tym względzie i znaczenia dialogu społecznego; zachęca Komisję do 
sprawowania ścisłego nadzoru nad wprowadzaniem klauzul i informowania na bieżąco 
Parlamentu Europejskiego;

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