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1. Účel pracovného dokumentu

Účelom tohto pracovného dokumentu je prehodnotiť podklady a obsah súčasného oznámenia 
Komisie KOM(2006)0136 a predložiť niekoľko otázok na podporu diskusie medzi účastníkmi 
a poslancami Európskeho parlamentu na nadchádzajúcom vypočutí parlamentného Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci. Môžete sa rozhodnúť, že sa zameriate na niektoré z 
prednesených otázok, ale cieľom tohto pracovného dokumentu je podnietiť konštruktívnu 
diskusiu s cieľom sprostredkovať parlamentné konečné odpovede.

2. Príprava a obsah oznámenia Komisie 

Súčasné oznámenie je najnovšie zo sérií iniciatív o PSZ, ktoré predložila Európska komisia.

V júli 2001 Komisia predstavila Zelenú knihu „Podpora európskeho rámca pre podnikovú 
sociálnu zodpovednosť“ KOM(2001)0366. Cieľom tejto konzultácie bolo začať diskusiu 
o koncepcii PSZ a vytvoriť partnerstvo pre rozvoj európskeho rámca pre podporu PSZ. 

Po konzultácii Komisia vytvorila ďalšie oznámenie „Podniková sociálna zodpovednosť: 
príspevok podniku k trvalo udržateľnému rozvoju“ KOM(2002)0347. Zahŕňalo opatrenia, 
ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s rastúcimi poznatkami o vplyve PSZ, s rozvojom 
výmeny skúseností a najlepších postupov týkajúcich sa PSZ medzi podnikmi a členskými 
štátmi, s rozvojom riadiacich schopností PSZ a s upevňovaním PSZ medzi malými 
a strednými podnikmi. Taktiež určila mnoho oblastí, kde by bolo potrebné zlepšiť zbližovanie 
a transparentnosť, ako napríklad kódexy správania, riadiace normy, označenia a sociálne 
zodpovednú účasť. Nakoniec prijala návrh predchádzajúceho uznesenia Parlamentu (správa 
pána Howitta, PE 305.783) vytvoriť viacstranné fórum EÚ pre PSZ (fórum PSZ). 

Vo viacstrannom fóre sa stretli zástupcovia podnikov, odborových zväzov a občianskej 
spoločnosti s Komisiou v zjednodušenej úlohe s cieľom vymeniť si osvedčené postupy, ako aj 
usilovať sa o vytvorenie spoločného prístupu a identifikovať a preskúmať oblasti, v ktorých 
sú potrebné ďalšie kroky EÚ. Fórum vo svojej záverečnej správe z 29. júna 2004 predstavilo 
odporúčania týkajúce sa zlepšovania informovanosti, zvyšovania spôsobilostí a zabezpečenia 
priaznivého prostredia  pre PSZ. Komisia navrhuje, aby sa fórum schádzalo v pravidelných 
intervaloch a prehodnotilo pokroky v oblasti PSZ. 

Súčasné oznámenie KOM(2006)0136 sa týka pokroku uskutočneného do dnešného dňa. 
Pripomína, že informovanosť, pochopenie a porozumenie PSZ sa v posledných rokoch 
zlepšilo, a že iniciatívy, ktoré predložili podniky a ostatné zainteresované strany, posunuli 
vpred rozvoj PSZ v Európe a na celom svete. Konštruktívnu úlohu pri rozvoji PSZ zohrával aj 
sociálny dialóg, predovšetkým na sektorovej úrovni, a Európska zamestnanecká rada. 

Zdôrazňuje taktiež, že v európskych podnikoch by sa malo naďalej zlepšovať porozumenie, 
realizácia a strategická integrácia PSZ. Je potrebné ďalej rozširovať úlohu zamestnancov, ich 
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zástupcov a ich odborových zväzov a významnejšiu úlohu by mali hrať externé 
zainteresované strany, ako napríklad MVO a spotrebitelia. 

Cieľom Komisie je spraviť z Európy pilier najvyššej kvality v oblasti podnikovej sociálnej 
zodpovednosti. Preto navrhuje nasledujúce opatrenia. Predovšetkým spája PSZ s obnovenou 
lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť a tým PSZ politicky viac zviditeľňuje. Vyzýva 
európske podniky, aby „zaradili vyššiu rýchlosť“ a sprísnili svoje záväzky v oblasti PSZ. 
Vďaka prepojeniu s obnovenou lisabonskou stratégiou chce Komisia vytvoriť priaznivejšie 
prostredie pre všetkých aktérov v rámci PSZ a spolu so všetkými zúčastnenými stranami 
využívať potenciál PSZ a prispieť tak k rozvoju európskych spoločností. 

Komisia v uvedenom oznámení vyjadruje tiež svoju podporu novej Európskej aliancii pre 
PSZ. Aliancia zastrešuje nové alebo existujúce iniciatívy v oblasti PSZ na strane veľkých 
spoločností, MSP a zúčastnených strán. Aliancia sa bude rozvíjať na základe troch hlavných 
oblastí – zvyšovanie informovanosti, pomoc pri vytváraní a využívaní otvorených koalícií pre 
spoluprácu a zabezpečenie priaznivého prostredia pre PSZ.

Diskutuje sa tiež o tom, ako môže PSZ prispieť k mnohým cieľom verejnej politiky, ako 
napríklad integrovanejšie pracovné trhy a vyššia úroveň sociálneho začlenenia, investovanie
do zvyšovania kvalifikácie, celoživotného štúdia a zamestnateľnosti, a zlepšenie zdravia 
verejnosti.

3. Je toto skutočný vývoj v európskom prístupe k PSZ?

Mnoho prvkov oznámenia nie je nových aj napriek dvom hlavným inováciám, ktorými sú 
jasné zameranie PSZ v rámci stratégie pre rast a zamestnanosť s cieľom získať vyšší politický 
profil a podpora európskej aliancie pre PSZ.

Opakujú sa niektoré záväzky, ku ktorým sa Komisia zaviazala v zelenej a bielej knihe a vo 
viacstrannom fóre. Sú to:

• zvyšovanie informovanosti a podpora výmeny osvedčených postupov
• podpora ďalšieho výskumu PSZ
• podpora PSZ medzi MSP
• integrácia PSZ do sociálnej, zamestnaneckej, environmentálnej, priemyselnej a 

spotrebiteľskej politiky
• odzrkadlenie PSZ v obchodnej a rozvojovej politike
• začlenenie PSZ do ďalšieho vzdelávania a rozvoja
• podpora informovanosti a implementácia usmernení OECD

Komisia však vo vzťahu k týmto zásadám nenavrhla dosť konkrétnych činností a tiež nie je 
dostatočne jasné, do akej miery sú už uvedené záväzky zrealizované.
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Navyše Parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach týkajúcich sa PSZ vyzval 
Komisiu, aby prijala viacero špecifických opatrení, napríklad:

• vytvorenie návrhu pre podávanie správ v sociálnej a environmentálnej oblasti, ktorý 
by bol zaradený s podávaním správ o finančných prostriedkoch

• vytvorenie návrhu o sociálnom označovaní
• pri nasledujúcej revízii smernice Európskej zamestnaneckej rady začleniť časť o 

povinnosti spoločností poskytovať informácie o vplyve ich činností na 
sociálnu/environmentálnu oblasť, 

• vytváranie PSZ vo všetkých politikách
• zavedenie podnikového verejného systému registrácie lobistov
• podpora PSZ prostredníctvom všetkých verejnoprospešných služieb
• začlenenie pojmu a zásady PSZ do smerníc týkajúcich sa zamestnanosti
• spojenie primeraného podnikového sociálneho, environmentálneho charakteru a 

charakteru ľudských zdrojov a politík verejného obstarávania
• uvedenie na čiernu listinu, s cieľom zabrániť spoločnostiam EÚ zodpovedným za 

úplatkárstvo, aby sa zúčastnili konkurzu na verejné zákazky

Žiaden z týchto návrhov nebol začlenený do súčasného oznámenia Komisie.

Komisia vyhlásila, že nebude nasledovať regulačný prístup k podpore PSZ, pretože sa 
domnieva, že napríklad celoeurópske normy ani nové požiadavky o podávaní správ na úrovni 
EÚ by nepomohli dosiahnuť cieľ, ktorým je podporiť obchod pri zvýšení svojich záväzkov v 
oblasti PSZ.

Hlavnou otázkou však je, do akej miery Európska komisia dodržala svoje predchádzajúce 
záväzky v oblasti PSZ, do akej miery sú tieto záväzky relevantné v súčasnosti, a ktoré 
konkrétne kroky by podľa požiadavky Parlamentu mala Komisia uskutočniť?

Po druhé, pretože Komisia upustila od všetkých návrhov spôsobov implementácie PSZ 
alebo dokonca systémov monitorovania dobrovoľných iniciatív, ako sa môže takýto 
prístup zaoberať klamlivým prudkým nárastom iniciatív PSZ alebo rozlišovať 
spoločnosti usilujúce sa o presadenie vysokých noriem sociálnej a environmentálnej 
zodpovednosti od ostatných, ktoré využívajú PSZ na účely vzťahov s verejnosťou, ale 
danej otázky sa týkajú len nepatrne?

Po tretie, ak bola prijatá definícia PSZ, podľa ktorej sa spoločnosti dostanú „za právne 
minimum“, ako sa diskusia zaoberá rozšíreným dôkazom o nedodržiavaní miestneho 
pracovného práva v rámci EÚ a v spoločnostiach EÚ v tretích krajinách, a činnosti 
spoločností EÚ v tretích krajinách, kde štátna správa nezačlenila do svojho práva 
medzinárodne schválené normy, vrátane významných dohôd Medzinárodnej 
organizácie práce, týkajúcich sa napríklad odborových zväzov?
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Po štvrté, ak by sa mal Parlament zaviazať k zmiešanému dobrovoľnému/regulačnému 
prístupu, malo by jeho prioritou ostať povinné podávanie správ spoločností o vplyvoch 
na oblasť sociálnu, environmentálnu a ľudské práva, alebo by mal zvážiť ostatné otázky 
podnikovej zodpovednosti, ako napríklad povinnosti riaditeľov spoločností týkajúce sa 
sociálnej a environmentálnej oblasti, alebo priama zahraničná zodpovednosť (keď 
spoločnosť môže byť predvolaná pred súd vo svojej materskej krajine, v prípadoch 
nefunkčných súdnych systémov v hostiteľských krajinách)?

4. Spojenie medzi PSZ a konkurencieschopnosťou

Zdá sa, že tento nový prístup navrhnutý Komisiou ponúka niekoľko nových príležitostí, a 
výsledok prieskumu naznačuje, že pre hospodárstva ako celok existuje prepojenie medzi 
zodpovedným podnikovým správaním a širším hospodárskym úspechom. Nastoľuje však 
otázku, ako riešime environmentálne alebo sociálne nezodpovedné správanie podnikov, 
ktoré postrehli, že neexistujú žiadne nepochybné (možno krátkodobé) okolnosti pre 
podnikanie? Navyše, aké je spojenie medzi niektorými postupmi, ktoré sa snažia 
minimalizovať náklady, ako napríklad neľútostné postupy nákupu/dodávania s 
„nízkymi cenami, kratším prípravným procesom“ alebo v niektorých prípadoch 
nekonkurenčné správanie a politiky PSZ?

5. Európske iniciatívy v kontexte medzinárodnej činnosti v oblasti podnikovej 
sociálnej zodpovednosti.

Oznámenie sa takmer nezaoberá činnosťami EÚ v kontexte vznikajúcich medzinárodných 
iniciatív v oblasti PSZ. Od posledného oznámenia Komisie iniciatíva OSN pod názvom 
Global Compact vytvorila prísnejšie pravidlá pre presadzovanie, iniciatíva Global Reporting 
Initiative sa posunula smerom k Európe a ďalej sa rozvinula, boli implementované revidované 
usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, Rada OSN pre ľudské práva zvolila spravodajcu 
pre ľudské práva a obchod, a svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji sa zaviazal k 
medzivládnym iniciatívam týkajúcim sa podnikovej zodpovednosti.

Do akej miery nový prístup riskuje, že Európa príde o vedúce postavenie v 
medzinárodnej diskusii týkajúcej sa PSZ, ktoré nové iniciatívy by mohli spôsobiť, že 
Európska únia napomôže celosvetovej aktivite v oblasti zodpovedného podnikového 
postupu a lepšie realizuje medzinárodné prístupy s ohľadom na podniky založené v EÚ?

6. Od postupom k výsledkom

Posledný príklad zo Svetového fondu pre ochranu prírody (WWF), ktorý skúmal analýzy CO2 
investičných portfólií, ukazuje, že mnoho spoločností zaradených do registrov fondov pre 
trvalú udržateľnosť a spoločensky zodpovedné investovanie malo horší profil CO2 ako 
spoločnosti, ktoré neboli považované za vhodné pre zaradenie do morálne preverovaných 
fondov. Spoločnosti v týchto registroch a fondoch pre trvalú udržateľnosť a spoločensky 
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zodpovedné investovanie sú zaradené na základe ich postupov PSZ, ktoré ešte stále 
neuznávajú a nepodávajú správy o svojom súčasnom vplyve na životné prostredie.

Oznámenie Komisie navyše objasňuje riešenie prepojenia medzi PSZ a postupmi trvalo 
udržateľného podnikania, napríklad preskúmaním návrhov, ako napríklad ekologické hranice 
ako riadiaca informácia pre obchodné stratégie alebo postupy odstránenia tvorby hodnoty z 
využitia neobnoviteľných zdrojov.

Z toho vyplýva otázka, ako mohla Európska únia posunúť diskusiu PSZ od postupu k 
výsledku, napríklad s ohľadom na jasné globálne zhoršovanie životného prostredia, 
stratu biodiverzity a nadmernú spotrebu prírodných zdrojov? 

7. Prínos aliancie k úspechu v oblasti podnikania a viacstranného fóra PSZ 

Napriek tomu, že tieto iniciatívy sú kontroverzné voči niektorým zúčastneným stranám, 
môže Parlament spolupracovať s Komisiou a podnietiť a podporiť ich úspech? 
Napríklad CSR Europe, ktorá hrá kľúčovú úlohu v aliancii, vytvorila európsku kartografiu v 
oblasti PSZ, ktorá jasne identifikuje rôznorodosť a zdravie a bezpečnosť ako oblasti, v 
ktorých je omnoho menej dostupných inovácií v porovnaní s ostatnými otázkami týkajúcimi 
sa PSZ. Parlament by mohol brať do úvahy pridelenie priority týmto oblastiam v našom 
vlastnom uznesení.

Mnohí účastníci sa v súvislosti s viacstranným fórom zhodujú na tom, že pravidlo „bez vetra 
sa ani lístok nepohne“ pomohlo k účinnému dialógu, ale vyskytlo sa mnoho sťažností 
týkajúcich sa skutočnosti, že žiadosť o konsenzus v praxi znamenala len dosiahnutie dohody o 
najmenšom spoločnom menovateli, a nezhoda nebola uspokojivo vyriešená. Ako možno 
vyriešiť tento problém a umožniť účinnú viacstrannú činnosť na európskej úrovni? 
Okrem toho, ako sa môžu malé a stredné podniky plne zúčastniť tohto procesu bez 
obmedzenia použitia PSZ vo väčších spoločnostiach?

8. Záver

Niektorí kritici by namietali, že kým v spoločnostiach, v členských štátoch a na 
medzinárodnej úrovni diskusia o podnikovej sociálnej zodpovednosti dramaticky napreduje, 
tak na úrovni Európskej únie bola diskusia charakterizovaná prílišnou opatrnosťou, nedôverou 
a nesúhlasom.

Spravodajca podporuje všetkých, ktorí diskutujú o súčasnom oznámení a reakcii Parlamentu, 
aby vstúpili do diskusie s otvorenou mysľou, snažili sa upevniť nové porozumenie s rôznymi 
skupinami zainteresovaných strán, a uznali, že Európska únia môže skutočne zvýšiť hodnotu 
prostredníctvom svojich politík a programov.

Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali usilovať o taký konštruktívny prístup pri 
navrhovaní vlastných príspevkov k ďalšiemu stupňu tejto diskusie.
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