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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že úlohou podnikovej sociálnej zodpovednosti (PSZ) je prispievať k 
udržateľnému rozvoju a lisabonskej stratégii, pokiaľ ide o záležitosti ako rozumnejšie 
využívanie prírodných zdrojov, lepšie výsledky vyplývajúce z inovácií, zmiernenie 
chudoby a lepšie dodržiavanie ľudských práv;

2. vyjadruje podporu iniciatíve Komisie vytvoriť fórum na dialóg so zúčastnenými stranami 
v členských štátoch a medzi nimi, ktorý by uľahčil výmenu osvedčených postupov 
a zvýšil povedomie o PSZ na európskej úrovni; zdôrazňuje však, že Komisia nesmie 
vytvoriť ďalší zbytočný regulačný rámec, ktorý by priniesol predpisy neexistujúce v 
členských štátoch;

3 zdôrazňuje, že zapojenie spoločností do aktivít PSZ by malo byť vždy dobrovoľné a malo 
by zohľadňovať súčasný stav vývoja na trhu vo všetkých členských štátoch, ako aj ich 
podnikovej kultúry, súlad s princípom sociálneho partnerstva a politickými hľadiskami; 
zdôrazňuje tiež, že aktivity PSZ nikdy nemôžu byť náhradou aktivít verejného sektora 
tam, kde sú naozaj potrebné, a musia byť nezávislé od regulačných rámcov, ktoré sa 
vzťahujú na aktérov verejného sektora;

4. poukazuje na to, že PSZ by mala riešiť nové oblasti, ako napríklad celoživotné 
vzdelávanie, organizáciu práce, rovnosť príležitostí, sociálne začlenenie, udržateľný 
rozvoj alebo etiku, aby pôsobila ako ďalší nástroj riadenia priemyselnej zmeny a 
reštrukturalizácie;

5 podporuje spoločnosti pri individuálnom rozhodovaní o kritériách riešení PSZ; zastáva 
názor, že aktivity PSZ, ktoré nevychádzajú priamo zo spoločností, ale sú nariadené 
zvonku, by mohli mať nepriaznivý vplyv na ochotu spoločností investovať a obchodovať s 
ostatnými krajinami, najmä s rozvojovými krajinami, a v dôsledku toho by mohli znížiť 
šance hospodárskeho rozvoja a snahy o odstránenie chudoby;

6. zdôrazňuje význam budovania dôvery, zhody a podpory medzinárodne uznávaných 
princípov, akými sú napríklad usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, vzhľadom na 
skutočnosť, že neexistuje žiadny všeobecne odsúhlasený systém merania aktivít PSZ;

7. víta dialóg podnecujúci spoločnosti vytvárať rozumnú rovnováhu medzi etickými 
pohnútkami, vytváraním zisku a konkurencieschopnosťou; odmieta predstavu, že snahy o 
zvyšovanie zisku sú nezlučiteľné s etickým správaním a uznáva prínos, ktorý má otvorené 
a konkurenčné trhové prostredie na blahobyt a trvalú udržateľnosť; zdôrazňuje etickú a 
komerčnú zodpovednosť nikdy neporušovať základné ľudské práva či slobody, ktorú by 
pri svojej činnosti v tretích krajinách mali dodržiavať všetky európske podniky; pripomína 
tiež pozitívne účinky, ktoré môžu mať európske spoločnosti na miestne pracovné 
podmienky a prostredie a význam prenosu poznatkov a technológií, ktoré sprevádzajú 
zahraničné investície a obchodné operácie v hostiteľských krajinách; a zároveň zdôrazňuje 
zodpovednosť spoločností, ktoré sú zamestnávateľmi alebo zúčastnenými stranami v 
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tretích krajinách, nikdy nevyužívať existujúci útlak obyvateľov; zdieľa názor, že 
spotrebitelia majú v hospodárstve zohrávať dôležitú úlohu;

8. domnieva sa, že medzinárodný rozmer PSZ môže byť podnetom na vypracovanie 
usmernení na podporu rozvoja politík tohto druhu na celom svete;
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