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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1. schvaľuje zámer Komisie uskutočniť prieskumy Eurobarometra týkajúce sa dôvery
v podniky; zastáva názor, že sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) môže plnohodnotne
prispieť k obnoveniu stratenej dôvery, ktorá je rozhodne nevyhnutná na oživenie
hospodárstva;
2. zdôrazňuje, že spoločná regulácia a sebaregulácia nemôžu nahradiť zodpovedajúcu
reguláciu v žiadnej z oblastí, na ktoré sa SZP vzťahuje, je však presvedčený o tom, že by
takéto regulácie mohli podporiť existujúce súkromné a dobrovoľné iniciatívy v oblasti
SZP tým, že sa vytvoria minimálne zásady na zabezpečenie konzistentnosti, významnosti,
zapojenia viacerých zainteresovaných strán a transparentnosti;
3. víta zámer Komisie vytvoriť tzv. spoločenstvo, ktoré by sa zaoberalo postupmi
v súvislosti so SZP; domnieva sa, že tieto postupy musia dopĺňať kódex vhodných
postupov pre spoločnú reguláciu a sebareguláciu, ktorý umožní zapojenie všetkých
zainteresovaných strán do procesu kolektívneho vzdelávania s cieľom zlepšiť efektívnosť
a zodpovednosť, pokiaľ ide o činnosti viacerých zainteresovaných strán v oblasti SZP;
4. v plnej miere podporuje zámer Komisie predložiť legislatívny návrh týkajúci sa
zverejňovania nefinančných informácií podnikmi; upozorňuje na to, že použitie pojmu
„nefinančné informácie“ by nemalo zakrývať skutočnosť, že sociálne, environmentálne
a ľudskoprávne vplyvy majú pre podniky veľmi reálne finančné následky; požaduje
ambiciózny návrh, ktorý stavia EÚ do stredobodu viacerých súčasných medzinárodných
iniciatív týkajúcich sa povinného podávania správ o udržateľnosti podnikov a ktorý je
plne v súlade s cieľom dosiahnuť, aby sa integrované podávanie správ, ako ho súčasnosti
rozvíja Medzinárodná rada integrovaného výkazníctva (IIRC), do konca tohto desaťročia
stalo globálnym štandardom;
5. odsudzuje korupciu v podnikoch a daňové úniky; vyzýva Komisiu, aby tieto otázky
opätovne zdôraznila v diskusii o SZP v rámci tematického okruhu „dobrá správa“;
6. zdôrazňuje, že prepojenie medzi riadnou zodpovednosťou podnikov a dobrou správou
a riadením spoločnosti je možné dosiahnuť len vtedy, ak je SZP hlavnou zásadou
spoločnosti ovplyvňujúcou jej každodennú finančnú stratégiu; je presvedčený, že Komisia
by mala preskúmať možnosti na zabezpečenie toho, aby bola stratégia v oblasti SZP
schválená na úrovni správnej rady.
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