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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. 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 sociální odpovědnosti podniků 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;

2. zdůrazňuje, že zapojení podniků do činností spojených se sociální odpovědností podniků 
by mělo vždy být dobrovolné a že tyto činnosti nemohou nikdy nahradit činnost ve 
veřejném sektoru, kde jsou tato opatření důrazně vyžadována, a že tyto činnosti nesmí 
záviset na regulačních rámcích, které platí pro subjekty veřejného sektoru;

3. nabádá podniky, aby si samostatně stanovily měřítka pro řešení týkající se sociální 
odpovědnosti podniků; domnívá se, že činnosti spojené se sociální odpovědností podniků, 
které nevycházejí z podniků, ale jsou vynuceny zvenčí, by mohly mít zejména 
v rozvojových zemích nepříznivé účinky na ochotu podniků investovat, a mohly by tak 
omezovat možnosti hospodářského vývoje a úsilí o vymýcení chudoby;

4. vítá dialog, který podněcuje podniky k vytváření rozumné rovnováhy mezi etickými 
ohledy, dosahováním zisku a konkurenceschopností; odmítá představu, že snahy o zvýšení 
zisku nejsou slučitelné 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; zdůrazňuje také 
povinnost nikdy nezneužívat nynějšího utlačování obyvatel, kterou mají podniky působící 
v těchto zemích jako zaměstnavatelé či zúčastněné strany.
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