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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje roli sociální odpovědnosti podniků (SOP) spočívající v tom, že přispívá 
k udržitelnému rozvoji a Lisabonské strategii kupříkladu s ohledem na racionálnější 
využití přírodních zdrojů, lepší výsledky inovace, snižování chudoby a větší dodržování 
lidských práv;

2. podporuje iniciativu Komise vedoucí k vytvoření fóra pro dialog se zúčastněnými 
stranami v jednotlivých členských státech a mezi nimi, který usnadní výměnu 
osvědčených postupů a zvýší povědomí o SOP na evropské úrovni; zdůrazňuje nicméně, 
že Komise nesmí podnikat iniciativy vedoucí k zavedení dalšího nadbytečného 
regulačního rámce, který nastolí pravidla, jež v členských státech neexistují;

3. zdůrazňuje, že zapojení podniků do činností spojených se SOP by mělo vždy být 
dobrovolné a mělo by brát ohled na současný stav rozvoje trhu ve všech členských 
státech, jakož i na jejich kulturu podnikání, soulad se zásadou sociálního partnerství a 
politické aspekty; zdůrazňuje také, že činnosti SOP nemohou nahradit činnost ve 
veřejném sektoru, kde jsou tato opatření náležitě vyžadována, a že tyto činnosti nesmí 
záviset na regulačních rámcích, které platí pro subjekty veřejného sektoru;

4. upozorňuje, že SOP by se měla zabývat novými oblastmi, jako je celoživotní vzdělávání, 
organizace práce, rovné příležitosti, sociální začlenění, udržitelný rozvoj a etika, tak, aby 
se stala dalším nástrojem k řízení průmyslové změny a restrukturalizace;

5. nabádá podniky, aby si samostatně stanovily měřítka pro řešení týkající se sociální 
odpovědnosti podniků; domnívá se, že činnosti spojené se SOP, které nevycházejí 
z podniků, ale jsou vynuceny zvenčí, by mohly mít nepříznivé účinky na ochotu podniků 
investovat do jiných, zejména rozvojových zemí, a obchodovat s nimi, a mohly by tak 
omezovat možnosti hospodářského rozvoje a úsilí o odstranění chudoby;

6. vyzdvihuje význam budování důvěry, konsensu a podpory pro mezinárodně uznávané 
zásady, jako jsou směrnice OECD pro nadnárodní podniky, vzhledem k tomu, že 
neexistuje žádný všeobecně platný systém měření pro činnosti SOP;

7. vítá dialog, který podněcuje podniky k vytváření rozumné rovnováhy mezi etickými 
ohledy, dosahováním zisku a konkurenceschopností; odmítá představu, že snahy o zvýšení 
zisku jsou neslučitelné s etickým chováním, a oceňuje prospěch, který plyne prosperitě a
udržitelnosti z otevřených a konkurenceschopných trhů; zdůrazňuje etickou a obchodní 
povinnost nikdy neporušit základní lidská práva a svobody, kterou by měly dodržovat 
všechny evropské společnosti při své činnosti ve třetích zemích; připomíná také pozitivní 
účinky, jaké mohou mít evropské společnosti na místní pracovní podmínky a prostředí, a 
význam převodu know-how a technologie, který doprovází zahraniční investice a 
obchodní operace v hostitelských zemích; zdůrazňuje rovněž, že společnosti působící jako 
zaměstnavatelé či zúčastněné strany ve třetích zemích nesmí nikdy zneužívat stávajícího 
utlačování místních obyvatel; sdílí názor, že spotřebitelé hrají důležitou roli v ekonomice;
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8. domnívá se, že mezinárodní rozměr SOP by měl být podnětem pro vypracování
pokynů podporujících rozvoj politik tohoto druhu po celém světě;
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