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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen družbene odgovornosti podjetij za trajnostni razvoj in lizbonsko
strategijo, kar zadeva razumnejšo porabo naravnih virov, izboljšanje rezultatov na 
področju inovacij, zmanjšanje revščine in večje spoštovanje človekovih pravic;

2. podpira pobudo Komisije za vzpostavitev foruma za dialog z interesnimi skupinami med 
državami članicami in v njih, ki omogoča izmenjavo najboljše prakse ter povečuje 
ozaveščenost o družbeni odgovornosti podjetij na evropski ravni; vseeno poudarja, da 
Komisija ne sme sprejeti pobud za vzpostavitev še enega nepotrebnega ureditvenega 
okvira, s katerim se uveljavljajo pravila, ki v državah članicah ne obstajajo;

3. poudarja, da se morajo podjetja vedno prostovoljno vključevati v dejavnosti, povezane z
družbeno odgovornostjo podjetij in morajo upoštevati sedanji razvoj trga v vseh državah 
članicah ter njihovo poslovno kulturo, skladnost z načelom socialnega partnerstva in 
politične vidike; poudarja tudi, da dejavnosti družbene odgovornosti podjetij ne morejo 
nadomestiti dejavnosti javnega sektorja, kjer se takšni ukrepi ustrezno zahtevajo, ter ne 
smejo biti odvisne od ureditvenih okvirov, ki veljajo za udeležence v javnem sektorju;

4. poudarja, da mora družbena odgovornost podjetij obravnavati nova področja, kot so 
vseživljenjsko učenje, organizacija dela, enake možnosti, socialna vključenost, trajnostni 
razvoj in etika, da bi postala dodaten instrument za soočanje z industrijskimi 
spremembami in prestrukturiranjem;

5. spodbuja podjetja, da se posamezno odločijo o merilih za rešitve družbene odgovornosti 
podjetij; meni, da lahko dejavnosti družbene odgovornosti podjetij, ki ne izhajajo iz 
podjetij, ampak od zunaj, negativno vplivajo na pripravljenost podjetij za naložbe v 
druge države, zlasti države v razvoju, in za trgovanje z njimi ter lahko s tem zmanjšajo 
možnosti gospodarskega razvoja ter prizadevanja za odpravo revščine;

6. poudarja, da je pomembno vzpostaviti zaupanje ter doseči soglasje in podporo za 
mednarodno sprejeta načela, kot so smernice OECD za večnacionalna podjetja, saj ni 
splošno priznanega merilnega sistema za dejavnosti družbene odgovornosti podjetij;

7. pozdravlja dialog, ki spodbuja podjetja, da vzpostavijo ustrezno ravnovesje med etičnimi 
vidiki, ustvarjanjem dobička in konkurenčnostjo; zavrača stališče, da prizadevanje za 
povečanje dobička ni v skladu z etičnim ravnanjem, ter priznava korist za blaginjo in 
trajnost zaradi odprtih in konkurenčnih trgov; poudarja, da zaradi etične in poslovne 
odgovornosti nikoli ne smejo biti kršene osnovne človekove pravice ali svoboščine, ki jih 
morajo vsa evropska podjetja spoštovati pri svojih dejavnostih v tretjih državah; opozarja 
tudi, da lahko evropska podjetja pozitivno vplivajo na lokalne delovne pogoje in okolje
ter na pomen prenosa znanja in tehnologije, ki je posledica tujih naložb in poslovnih 
dejavnosti v državah gostiteljicah; poudarja tudi odgovornost podjetij, da kot delodajalci 
ali zadevne stranke v tretjih državah nikoli ne smejo izkoristiti obstoječega zatiranja
državljanov; se strinja, da imajo potrošniki pomembno vlogo v gospodarstvu;

8. meni, da mora mednarodna razsežnost družbene odgovornosti podjetij spodbuditi 
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pripravo smernic za spodbujanje razvoja takih politik po vsem svetu.
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