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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina, że celem UE jest nie tylko uczynienie Europy liderem w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), ale również promowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w realizowanych przez Unię strategiach w zakresie 
polityki zewnętrznej; dostrzega działania Komisji na rzecz propagowania najlepszej 
praktyki w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wśród europejskich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność za granicą, ale zwraca uwagę, że Komisja 
powinna w większym stopniu uwzględnić znaczenie certyfikacji i oznakowań 
poświadczających przestrzeganie przez przedsiębiorstwa zasad społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

2. uważa, że nieprzestrzeganie podstawowych międzynarodowych norm społecznych jest 
formą społecznego i środowiskowego dumpingu szkodzącego europejskim 
przedsiębiorstwom i pracownikom;

3. uważa, że konieczne jest wzmocnienie roli właściwych instytucji międzynarodowych 
(w szczególności Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Handlu, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych), a także wzmocnienie ich współpracy w celu opracowania, wprowadzenia 
w życie i promowania podstawowych międzynarodowych norm społecznych oraz 
odpowiednich sankcji za ich nieprzestrzeganie;

4. wzywa Komisję do systematycznego włączania rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju zawierającego wiążącą prawnie „klauzulę CSR” do umów o wolnym handlu i 
umów inwestycyjnych negocjowanych z państwami trzecimi;

5. proponuje, aby ta klauzula „CSR” dotycząca społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw obejmowała obowiązek przestrzegania ośmiu konwencji podstawowych 
oraz czterech konwencji priorytetowych MOP, zachęty dla przedsiębiorstw do podjęcia 
zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także obowiązek 
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw dotyczący zachowania należytej staranności, tzn. 
obowiązek podejmowania działań uprzedzających naruszenia praw człowieka i praw z 
zakresu ochrony środowiska, korupcję czy uchylanie się od obowiązków podatkowych w 
celu identyfikowania tych zjawisk i zapobiegania im, w tym w odnośnych jednostkach 
zależnych i łańcuchach zaopatrzenia, czyli ich sferze wpływów;

6. wzywa również Komisję do dostosowania, podczas negocjacji, wymagań adekwatnie do 
poziomu rozwoju każdego kraju partnerskiego; proponuje w związku z tym, aby Komisja 
sporządziła listę dodatkowych zasad, które stopniowo i w elastyczny sposób zostaną 
wprowadzone w życie, z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, społecznej i 
środowiskowej danego kraju partnerskiego;

7. uważa, że, na terytorium kraju partnerskiego, jak również na terytorium państw 



PE454.446v02-00 4/5 AD\860972PL.doc

PL

członkowskich, wprowadzanie w życie tych podstawowych norm musi podlegać stałemu 
monitorowaniu przez niezależne organy oraz że niestosowanie lub naruszenie tych norm, 
stwierdzone na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, powinno być karane przy 
użyciu skutecznych i przejrzystych procedur;

8. uważa, że te zasady muszą być stosowane w całości i ani wolne obszary celne, ani „tzw. 
umowy z krajem przyjmującym” nie mogą być powodem odstąpienia od nich;

9. podkreśla, że przedsiębiorstwa europejskie, jednostki zależne i ich podwykonawcy, z 
uwagi na ich wagę w międzynarodowych wymianach handlowych, odgrywają zasadniczą 
rolę w promowaniu i upowszechnianiu norm społecznych oraz norm pracy na świecie, i 
dlatego ich działanie powinno być zgodne z wartościami europejskimi i normami 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym; jest zdania, że słuszne i właściwe byłoby 
uznanie europejskich przedsiębiorstw, które przenoszą swoją produkcję do krajów o 
niższym poziomie zobowiązań socjalnych, za winne, również przed sądami europejskimi, 
ewentualnych szkód lub negatywnych konsekwencji zewnętrznych ponoszonych przez 
ludność lokalnąs;

10. wyraża pragnienie, aby w swoim przyszłym komunikacie dotyczącym 
umiędzynarodowienia działalności MŚP, Komisja zaproponowała działania 
umożliwiające wspieranie i promowanie inicjatyw tych przedsiębiorstw na rzecz 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, które odbywałyby się zgodnie z zasadą 
„najpierw myśleć w małej skali” („think small first”) i uwzględniłyby ich specyfikę.
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