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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wdrażania zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i 

środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu 

(2015/2038(INI)) 

Parlament Europejski, 

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

– uwzględniając art. 153, 191, 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 12, 21, 28, 29, 31 i 32 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich: W 

kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” 

(COM(2015)0497)1, 

– uwzględniając konkluzje dziesiątej konferencji ministerialnej WTO2, 

– uwzględniając porozumienie paryskie (z konferencji klimatycznej w dniach 30 listopada 

– 11 grudnia 2015 r.)3, 

– uwzględniając coroczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na 

świecie (za 2014 r.)4, 

– uwzględniając plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2015–

2019 – „Prawa człowieka jako centralny element działań UE”, 

– uwzględniając wytyczne dotyczące analizy wpływu na prawa człowieka w ramach ocen 

skutków inicjatyw politycznych związanych z handlem5, 

– uwzględniając studium zatytułowane „Human rights and democracy clauses in 

international agreements” („Klauzule dotyczące praw człowieka i demokracji w 

umowach międzynarodowych”), opublikowane w 2015 r. przez Departament 

Tematyczny Parlamentu Europejskiego, 

– uwzględniając rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 

2015 r.: „Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development 

(„Przekształcamy nasz świat: program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 

roku 2030”)6, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w 

sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty 

Europejskiej FLEGT1, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych2, 

– uwzględniając Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych3, 

– uwzględniając Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności dla odpowiedzialnych 

łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 

wysokiego ryzyka4, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie wdrażania wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka – stan realizacji5, 

– uwzględniając opublikowany w 2011 r. komunikat Komisji zatytułowany „Odnowiona 

strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw” (COM(2011)0681), 

– uwzględniając publikację UNCTAD z 2015 r.: „Investment Policy Framework for 

Sustainable Development” („Ramy polityki inwestycyjnej na rzecz zrównoważonego 

rozwoju”)6, 

– uwzględniając studium zatytułowane „The EU's Trade Policy: From Gender-Blind to 

Gender-Sensitive?” („Polityka handlowa UE: od lekceważenia do uwzględnienia 

aspektu płci?”), opublikowane przez Departament ds. Polityki Parlamentu 

Europejskiego, 

– uwzględniając czwarty raport niezależnego eksperta ds. praw człowieka zatytułowany 

„The promotion of a democratic and equitable international order” („Promowanie 

demokratycznego porządku międzynarodowego opartego na równości”) z dnia 5 

sierpnia 2015 r. (A/70/285), ze wstępem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych7, 

– uwzględniając rezolucję ONZ 64/292, w której Zgromadzenie Ogólne ONZ w sposób 

wyraźny uznało dostęp do wody i zapewnienie warunków sanitarnych za prawa 

człowieka i w której stwierdza się, że czysta woda pitna i warunki sanitarne mają 

zasadnicze znaczenie w realizacji wszystkich praw człowieka, 

                                                 
1 Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1. 
2 Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1. 
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
4 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
5 (SWD(2015)0144) z dnia 14 lipca 2015 r. http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
6  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
7 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 101. 
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie dalszych działań w 

następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2010 r. w sprawie praw 

człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach 

handlowych2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie międzynarodowej 

polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami 

klimatu3, 

– uwzględniając studium zatytułowane „Gender Mainstreaming in Committees and 

Delegations of the European Parliament” („Uwzględnianie aspektu płci w pracach 

komisji i delegacji Parlamentu Europejskiego”), opublikowane w 2014 r. przez 

Departament Tematyczny C Parlamentu Europejskiego, 

– uwzględniając rezolucję 26/9 Rady Praw Człowieka i zawarte w niej postanowienie 

„powołania otwartej międzyrządowej grupy roboczej ds. korporacji międzynarodowych 

i innych przedsiębiorstw w kontekście praw człowieka, której zadaniem będzie 

wypracowanie międzynarodowego prawnie wiążącego instrumentu, regulującego – w 

ramach międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka – działalność korporacji 

międzynarodowych i innych przedsiębiorstw”4, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego i opinie Komisji 

Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz 

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A80000/2016), 

A. mając na uwadze, że polityka handlowa UE może mieć pozytywny wpływ na proces 

harmonizacji ukierunkowany na praktyczną realizację i rozwój praw człowieka oraz 

zrównoważenia społecznego i środowiskowego; mając na uwadze konieczność 

zapewnienia, aby umowy handlowe i inwestycyjne nie ograniczały możliwości 

wypełniania zobowiązań w zakresie praw człowieka, które muszą mieć znaczenie 

nadrzędne wobec interesu inwestorów i osiągania zysków; mając na uwadze społeczne 

obawy związane ze szkodliwym wpływem ograniczania barier pozataryfowych na 

rzeczywiste korzystanie z praw człowieka i norm pracy; mając na uwadze zagrożenie, iż 

umowy handlowe nowej generacji posłużą do wprowadzenia deregulacji „tylnymi 

drzwiami”;  

B. mając na uwadze, że wkład Parlamentu Europejskiego można zmierzyć pod względem 

skuteczności realizacji jego zaleceń, z czego wynika ogromne znaczenie stałego i 

systematycznego monitorowania, służącego m.in. zmniejszeniu rozbieżności pomiędzy 

zobowiązaniami a konkretnym oddziaływaniem polityki handlowej na prawa człowieka 

i zrównoważony rozwój społeczny;  

C. mając na uwadze, że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka; mając na 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0294. 
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0434. 
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0445. 
4 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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uwadze, że umowy handlowe i liberalizacja handlu mają inne skutki dla kobiet niż dla 

mężczyzn ze względu na strukturalne zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, a także 

że zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwój i wzrost gospodarczy 

oraz umowy handlowe muszą uwzględniać aspekt praw człowieka, w tym kwestie płci;  

D. mając na uwadze, że jak dotąd nie powstały jeszcze ramy regulacyjne, określające 

zasady przestrzegania przez korporacje obowiązków w zakresie praw człowieka w 

odniesieniu do norm społecznych i środowiskowych; 

1. zachęca Komisję do wywierania silnego nacisku celem zreformowania rządów WTO, 

czego efektem będzie:  

a) skuteczna współpraca WTO z agencjami ONZ, a w szczególności z Wysokim 

Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz Międzynarodową 

Organizacją Pracy; 

b) zreformowanie mechanizmów przeglądu polityki handlowej WTO w celu 

uwzględnienia w realizacji umów wielostronnych wpływu na aspekty społeczny, 

środowiskowy i praw człowieka; 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do włączenia podejścia uwzględniającego 

aspekt płci do wszystkich obszarów swojej polityki, a także do unijnej strategii 

handlowej, zapewniającej m.in. rzeczywistą zgodność z Konwencją w sprawie 

likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW); wzywa Komisję do 

przygotowania szczegółowej i wiążącej oceny skutków unijnej strategii handlowej z 

perspektywy kobiet, praw człowieka i płci; 

3. wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków na rzecz spójności pomiędzy polityką 

handlową, rozwojową i środowiskową UE we wszystkich traktatach w sposób zgodny z 

międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka, godnej pracy, 

równouprawnienia płci i zrównoważenia środowiskowego; 

Standardy w zakresie praw człowieka oraz standardy społeczne i środowiskowe w 

międzynarodowych umowach handlowych 

4. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji i Rady mające na celu włączenie prawnie 

wiążących klauzul dotyczących praw człowieka do wszystkich umów o wolnym handlu 

(FTA) zgodnie ze wspólnym podejściem; wyraża ubolewanie, że klauzul dotyczących 

praw człowieka brakuje w traktatach takich jak umowa z Koreą czy umowa z Kanadą 

(CETA) oraz negocjacjach dotyczących TTIP i umowy z Wietnamem;  

5. jest nadal zaniepokojony z powodu zbyt ograniczonej skuteczności tradycyjnych 

klauzul dotyczących praw człowieka w zapewnieniu wypełniania przez UE jej 

obowiązków i zobowiązań dotyczących praw człowieka; wzywa Komisję i Radę do 

ponownego i kompleksowego przemyślenia zabezpieczeń i gwarancji odnoszących się 

do praw człowieka w umowach o wolnym handlu i umowach o ochronie inwestycji, a 

także do zaproponowania nowego wzorcowego zestawu wiążących klauzul dotyczących 

praw człowieka, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) przepisów dotyczących ochrony handlu w celu zapewnienia ochrony praw 

człowieka w kraju oraz utrzymania zdolności każdej ze stron do wypełniania 
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swoich obowiązków dotyczących praw człowieka w obszarach, w których 

odpowiedzialność danej strony jest największa, 

b) wprowadzenia mechanizmów obowiązkowych okresowych ocen wpływu na 

prawa człowieka, w tym również poprzez ustanowienie międzyinstytucjonalnej 

komisji, 

c) mechanizmu monitorowania przez społeczeństwo obywatelskie, który będzie 

służyć do kontrolowania wpływu umów na prawa człowieka, 

d) możliwości wprowadzenia bezpośrednich krajowych mechanizmów składania 

skarg, dzięki którym pojedyncze osoby i społeczności, których prawa człowieka 

zostały naruszone przez handel i inwestycje, uzyskają możliwość zgłaszania 

swoich spraw do Unii Europejskiej; 

6. stanowczo domaga się, aby wszystkie przyszłe umowy handlowe UE zawierały rozdział 

dotyczący powiązania handlu ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem: 

a) wstępnego zobowiązania każdej ze stron do ratyfikowania, transpozycji do 

krajowego porządku prawnego i wdrożenia ośmiu konwencji podstawowych i 

czterech konwencji priorytetowych Międzynarodowej Organizacji Pracy; 

b) ogólnego mechanizmu rozstrzygania sporów, dostępnego bezpośrednio dla 

partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego; 

c) podejścia opartego nie tylko na zachętach: sankcje muszą prowadzić do 

skutecznego zawieszenia korzyści handlowych poprzez nakładanie ceł 

wyrównawczych. Decyzja w sprawie sankcji może również wymagać planu 

działania z ewentualnymi reformami ustawodawczymi i/lub regulacyjnymi; 

7. wyraża ubolewanie z powodu braku zaangażowania Parlamentu w proces oceniania 

zgodności umów o wolnym handlu z obowiązkami w zakresie praw człowieka oraz 

wzywa Radę do zasięgania opinii Parlamentu w sprawie każdej decyzji dotyczącej 

zmian w stosowaniu umowy, a nawet zawieszenia jej stosowania, jeśli zachodzi taka 

konieczność; 

8. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przeprowadzaniu ocen ex ante i ex post 

wpływu na zrównoważony rozwój w odniesieniu do wszystkich umów handlowych 

zgodnie ze zintegrowanymi wytycznymi, zwraca jednak uwagę na ich ograniczoną 

zdolność wpłynięcia na konkretne wyniki umów o wolnym handlu i umów o ochronie 

inwestycji; 

9. wyraża ubolewanie z powodu decyzji Komisji o sfinalizowaniu umowy z Wietnamem 

przed zakończeniem oceny wpływu na prawa człowieka;  

10. stanowczo domaga się, aby oceny wpływu na prawa człowieka oraz oceny wpływu na 

zrównoważony rozwój stały się wiążące i aby rozpoczynały się na wczesnym etapie, tak 

aby uwzględnić je w stanowisku negocjacyjnym jeszcze przed jego sformułowaniem;  

11. uznaje, że powszechny dostęp do wspólnych dóbr, takich jak woda i warunki sanitarne, 

edukacja, opieka zdrowotna i leki, ma kluczowe znaczenie dla zdolności państw 

członkowskich do zagwarantowania praw człowieka i praw społecznych; 

Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze 

zmianą klimatu 
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12. docenia starania Komisji o wynegocjowanie wielostronnego porozumienia w sprawie 

towarów związanych z przemysłem ekologicznym; wzywa Komisję do 

skoncentrowania się na kompleksowej strategii, która obejmie również politykę 

antydumpingową w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, systemy własności 

intelektualnej, programy dotyczące ograniczeń finansowania oraz problem braku 

krajowej polityki środowiskowej, która generuje popyt na te towary; 

13. wzywa UE do ponownego przemyślenia swojej polityki w zakresie praw własności 

intelektualnej z myślą o mniej rygorystycznej interpretacji praw własności oraz 

wyraźnym uznaniu uprawnienia rządów do wprowadzania dodatkowych wymagań przy 

opracowywaniu krajowych przepisów oraz do przyjmowania i stosowania elastycznej 

interpretacji kwestii własności intelektualnej na potrzeby realizacji praw człowieka; 

14. wzywa państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w celu wypełnienia ich 

zobowiązania do stopniowego wycofywania dotacji przeznaczonych na paliwa kopalne, 

zgodnie z zobowiązaniem w ramach G20; 

15. potwierdza swój sprzeciw wobec bezpośrednich lub pośrednich postanowień 

dotyczących handlu usługami związanymi z energią, jeśli dopuszczają one neutralność 

technologiczną dotacji; 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w międzynarodowych umowach handlowych 

16. uważa, że starania o włączenie klauzul dotyczących społecznej odpowiedzialności 

biznesu do rozdziału „Handel i zrównoważony rozwój” są niewystarczające; zwraca się 

do Komisji, aby zwiększyła wysiłki na rzecz zachowania zgodności przez 

przedsiębiorstwa w całym łańcuchu dostaw oraz do pełnego poszanowania 

podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy i norm społecznej 

odpowiedzialności biznesu uznawanych na szczeblu międzynarodowym;  

17. uważa, że zapewnienie większego dostępu do informacji o zachowaniu przedsiębiorstw 

ma zasadnicze znaczenie; uważa, że sprawą fundamentalną jest wprowadzenie systemu 

obowiązkowej sprawozdawczości i zasad należytej staranności dla unijnych 

przedsiębiorstw przenoszących produkcję do państw trzecich; 

18. wzywa UE i państwa członkowskie do promowania wiążących środków służących 

zapewnieniu, że przedsiębiorstwa będą odprowadzać podatki w miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej i tworzenia wartości, a także do promowania obowiązkowej 

sprawozdawczości sektora prywatnego w rozbiciu na poszczególne kraje; 

19. wzywa UE i państwa członkowskie do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Praw 

Człowieka ONZ oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 

(UNEP) nad międzynarodowym traktatem w celu pociągnięcia korporacji 

międzynarodowych do odpowiedzialności za naruszanie praw człowieka i pogwałcenie 

norm środowiskowych; 

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

 


