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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření Eurobarometru týkající se důvěry v podniky; 
zastává názor, že sociální odpovědnost podniků může plně přispět k obnovení ztracené 
důvěry, která je naprosto nezbytná pro hospodářské oživení;

2. zdůrazňuje, že společná regulace a samoregulace nemohou v žádné z oblastí, jichž se týká 
sociální odpovědnost podniků, nahradit odpovídající regulaci, je však přesvědčen, že 
pokud by touto cestou byly stanoveny minimální zásady k zajištění soudržnosti, 
významnosti, zapojení více zúčastněných subjektů a transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít stávající soukromé a dobrovolné iniciativy v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků;

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou skupinu“ zabývající se sociální odpovědností 
podniků; má za to, že ruku v ruce s tím musí jít vypracování kodexu osvědčených postupů 
pro společnou regulaci a samoregulaci, který umožní všem zúčastněným stranám zapojit 
se do procesu kolektivního získávání poznatků, aby se zvýšila účinnost a odpovědnost při 
činnostech v oblasti sociální odpovědnosti podniků zahrnujících více zúčastněných 
subjektů;

4. plně podporuje záměr Komise předložit legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků; varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, environmentální a lidskoprávní dopady mají pro 
podniky velmi reálné finanční důsledky; žádá, aby byl předložen ambiciózní návrh, který 
Evropské unii v kontextu mnoha současných mezinárodních iniciativ ve věci povinného 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti zajistí čelné místo a který bude plně v souladu
s cílem pozvednout do konce desetiletí integrované podávání zpráv, jak jej v současné 
době rozvíjí Mezinárodní výbor pro integrované podávání zpráv, na pozici celosvětového 
standardu;

5. odsuzuje korupci v korporátní sféře a daňové úniky; vyzývá Komisi, aby na tyto otázky 
opětovně zdůraznila v diskusi o sociální odpovědnosti podniků v rámci tematického 
okruhu „řádná správa“;

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou odpovědností podniků a jejich řádnou správou lze 
dosáhnout pouze tehdy, je-li sociální odpovědnost podniků hlavní zásadou fungování 
společnosti, která ovlivňuje její každodenní finanční strategii; domnívá se, že by Komise 
měla prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby byla sociální odpovědnost podniků 
přijímána na úrovni představenstev;


