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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla wzajemne korzyści płynące ze współpracy między przedsiębiorstwami a 
społeczeństwem cywilnym, mającej na celu ułatwianie poszukiwania wspólnych strategii 
oraz wymianę wiedzy i wspólnych oczekiwań; zdecydowanie popiera zatem podjęte przez 
Komisję zobowiązanie do stworzenia wielostronnych platform poświęconych społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, co ma służyć uwypukleniu współpracy między 
przedsiębiorstwami a społeczeństwem w zakresie najważniejszych kwestii społecznych i 
środowiskowych; podkreśla, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw może 
wymagać ustawowych przepisów ramowych oraz że środki dobrowolne mogą uzupełniać, 
lecz w żadnym wypadku nie mogą zastępować istniejących przepisów dotyczących 
ochrony pracowników, ich skutecznej kontroli i ewentualnych sankcji;

2. jest zaniepokojony skutkami, jakie kryzys gospodarczy mógł mieć dla organizacji pracy; 
apeluje do Komisji o wykorzystywanie – w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi 
– wielostronnych platform jako dodatkowego środka propagowania działań mających na 
celu poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań gwarantujących pełne poszanowanie praw 
pracowniczych w zakresie równości traktowania, organizacji czasu pracy oraz 
niepewnych form zatrudnienia;

3. zgadza się z komunikatem Komisji co do kwestii, że przestrzeganie obowiązujących 
przepisów oraz układów zbiorowych między partnerami społecznymi stanowi nieodłączny 
warunek odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; uważa ponadto, że zachowanie 
społecznie odpowiedzialne obejmuje koniecznie właściwe stosunki ze związkami 
zawodowymi, a zwłaszcza poszanowanie praw związkowych, stałe informowanie 
pracowników i organizacji ich reprezentujących, a także angażowanie ich w decyzje 
przedsiębiorstwa;

4. uważa, że przy ocenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa należy uwzględnić 
postępowanie przedsiębiorstw obecnych w łańcuchu dostaw oraz ewentualnych 
podwykonawców;

5. przypomina o strategicznej roli MŚP, które dzięki bliskim związkom z terenem, na 
którym działają, mogą ułatwić rozpowszechnianie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; apeluje do Komisji o rozwijanie – w porozumieniu z organami 
krajowymi i wielostronnymi platformami – form współpracy sektorowej między MŚP, 
które umożliwiłyby im zbiorowe stawianie czoła problemom społecznym i 
środowiskowym;

6. podkreśla znaczenie prowadzenia polityki unijnej dotyczącej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w sposób uzupełniający do rozwoju przepisów 
międzynarodowych, aby uniknąć rozbieżnej interpretacji czy też ryzyka powstania 
korzystnej lub niekorzystnej sytuacji w zakresie konkurencji na szczeblu krajowym bądź 
międzynarodowym;
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7. wzywa przedsiębiorstwa do zachęcania swoich pracowników do międzynarodowego 
wolontariatu, aby ułatwiać powstawanie synergii między sektorem publicznym a sektorem 
prywatnym w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; apeluje do Komisji o wsparcie 
zmierzających w tym kierunku inicjatyw przedsiębiorstw za pomocą przyszłego 
europejskiego korpusu wolontariuszy w dziedzinie pomocy humanitarnej;

8. wzywa Komisję, a zwłaszcza jej DG ds. Sprawiedliwości, do przedstawienia wniosków, 
które stwarzałyby możliwości jurysdykcji eksterytorialnej w sądach UE w przypadkach 
łamania praw człowieka przez przedsiębiorstwa europejskie lub ich jednostki zależne, 
podwykonawców bądź partnerów biznesowych;

9. przyznaje, że stosowanie praktyk i strategii związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw w dużych przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie; wzywa zatem 
Komisję do podkreślania znaczenia, jakie ma uwzględnianie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w programach edukacji i szkoleń, w szczególności w 
szkołach biznesu i zarządzania.
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