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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově 
podporující začlenění
(2012/2097(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 a 36 Listiny 
základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Evropskou sociální chartu, zejména na články 5, 6 a 19 této charty,

– s ohledem na Deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách
a právech při práci, která byla přijata v roce 1998, a na úmluvy MOP stanovující 
univerzální základní pracovní normy, pokud jde o: odstranění nucené práce (č. 29 (1930)
a č. 105 (1957)), svobodu sdružování a právo kolektivně vyjednávat (č. 87 (1948) a č. 98 
(1949)), odstranění dětské práce (č. 138 (1973) a č. 182 (1999)) a nediskriminaci
v zaměstnání (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)), 

– s ohledem také na úmluvy MOP o pracovních ustanoveních (veřejné zakázky) (č. 94) a 
o kolektivním vyjednávání (č. 154),

– s ohledem na Agendu slušné práce MOP a na Globální pakt o pracovních místech MOP 
přijaté na základě celosvětového konsenzu dne 19. června 2009 na Mezinárodní 
konferenci práce,

– s ohledem na Deklaraci o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci, která byla 
přijata na základě konsensu 183 členských států MOP dne 10. června 2008,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) a další nástroje Organizace 
spojených národů v oblasti lidských práv, zejména Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech (1966) a Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních 
právech (1966), Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace 
(1965), Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (1979), Úmluvu o právech 
dítěte (1989), Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich 
rodinných příslušníků (1990) a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (2006),

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a na závěry Rady 
pro zahraniční věci ze dne 9. prosince 20091,

– s ohledem na Směrnice OECD pro nadnárodní podniky aktualizované v květnu 2011,

– s ohledem na Úmluvu OECD o boji proti podplácení z roku 1997,

– s ohledem na globální iniciativu pro podávání zpráv (Global Reporting Initiative);

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– s ohledem na vytvoření Mezinárodní rady pro integrované podávání zpráv (IIRC),

– s ohledem na dánský zákon o finančních výkazech (2008),

– s ohledem na celosvětovou úmluvu OSN Global Compact, 

– s ohledem na studii o nedostatcích řízení mezinárodních nástrojů pro sociální odpovědnost 
podniků a stávajících evropských právních předpisů, která byla vypracována pro Komisi
v říjnu 2010 (známá jako edinburghská studie) a jejíž závěry byly uvedeny ve výroční 
zprávě EU o lidských právech z roku 2011,

– s ohledem na odstavce 46 a 47 závěrečného dokumentu Světového summitu OSN
o udržitelném rozvoji Rio+20 v roce 2012,

– s ohledem na zásady OSN pro odpovědné investování (UNPRI),

– s ohledem na mezinárodní normu ISO 26000 ze dne 1. listopadu 2010, která poskytuje 
pokyny pro sociální odpovědnost podniků,

– s ohledem na studii 99 podniků z roku 2009 nazvanou „Green Winners“,

– s ohledem na vznik mnohostranného evropského fóra o sociální odpovědnosti podniků, 
které bylo zahájeno dne 16. října 2002, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky
a služby1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech2, které 
nahradilo bruselskou úmluvu z roku 1968, pokud jde o vztahy mezi Dánskem a ostatními 
členskými státy,

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 3. prosince 2001 o navázání na Zelenou knihu
o podpoře evropského rámce pro sociální odpovědnost podniků3,

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 6. února 2003 o sociální odpovědnosti podniků4,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Podpora slušné práce pro všechny – příspěvek 
Unie k provádění agendy slušné práce ve světě“ (COM(2006)0249) (sdělení Komise
o slušné práci pro všechny),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Modernizace práva společností a efektivnější 
řízení podniků v Evropské unii – plán postupu“ (COM(2003)0284) (akční plán Komise 
pro řízení podniků),

                                               
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
2 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.
3 Úř. věst. C 86, 10.4.2002, s. 3.
4 Úř. věst. C 39, 18.2.2003.
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– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti – obchodní 
politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ (COM(2010)0612),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Balíček „Odpovědné podniky““ 
(COM(2011)0685),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí
k intenzivnímu růstu pracovních míst“ (COM(2012)0173),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet 
příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství
a sociálních inovací“ (COM(2011)0682),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2002 o Zelené knize Komise o podpoře 
evropského rámce sociální odpovědnosti podniků1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. května 2003 o „Sdělení Komise týkající se sociální 
odpovědnosti podniků: příspěvek podniků k udržitelnému rozvoji“2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2007 o sociální odpovědnosti podniků: nové 
partnerství3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků
v dohodách o mezinárodním obchodu4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o EU 2020, v němž se uvádí, že 
sociální odpovědnost podniků a řízení podniků jsou neoddělitelně spjaty5,

– s ohledem na své usnesení ze dne ... o „Iniciativě pro sociální podnikání – vytvářet 
příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství
a sociálních inovací“ (2012/2004(INI))6,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. 
května 2012 ke sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU na období 2011–2014 
pro sociální odpovědnost podniků“ (SOC/440),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost 
podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

                                               
1 Úř. věst. C 187 E, 7.8.2003, s. 180.
2 Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 73.
3 Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
4 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
5 Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
6 Přijaté texty, P6_TA(2012)...
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– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
právní záležitosti, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro 
mezinárodní obchod a Výboru pro kulturu a vzdělávání,

A. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků nesmí být použita k novému 
definování mezinárodně dohodnutých minimálních platných norem, ale musí se snažit 
lépe pochopit a uplatňovat způsob, jakým jsou tyto normy přímo použitelné pro 
podnikání;

1. je si vědom toho, že sdělení Komise je součástí řady politických prohlášení, díky nimž je 
nyní sociální odpovědnost podniků zakotvena do politik a opatření EU;

2. souhlasí však s analýzou uvedenou ve sdělení, že postupy v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků jsou nadále omezeny na menšinu velkých podniků;

3. domnívá se, že budoucí klíčové faktory pro zvyšování sociální odpovědnosti podniků 
budou zahrnovat důraz na globální nástroje sociální odpovědnosti podniků, nový impuls
z předních firem pro jejich partnery, používání vhodné regulace, důkladnou analýzu 
dopadu stávajících iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti podniků a rostoucí 
uvědomování si rozsahu globálních sociálních a environmentálních problémů ze strany 
podnikatelské sféry i širší společnosti;

4. vítá skutečnost, že definice sociální odpovědnosti podniků uvedená ve sdělení Komise, jež 
odráží nový přístup, který Komise poprvé přijala na fóru mnoha zúčastněných stran
o sociální odpovědnosti podniků v roce 2009, poskytuje potřebnou možnost pro vytvoření 
inkluzívního přístupu a konsensu a náležitě zohledňuje novou dohodu o této otázce 
dosaženou mezi podniky a ostatními zúčastněnými stranami díky jednomyslnému 
schválení obecných zásad OSN;

5. znovu uvádí, že je přesvědčen o ekonomickém významu sociální odpovědnosti podniků, 
ale opakuje, že pokud se v dané situaci nebo v daném podniku neuplatní v krátkodobém 
horizontu, nelze jej nikdy použít jako výmluvu pro rozhodnutí o nepřijetí odpovědnosti;

6. je si vědom toho, že závažné nedostatky v iniciativách v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků vznikají, když se podniky vyhýbají hlavním zájmovým skupinám nebo citlivým 
otázkám týkajícím se jejich podnikání; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s finančními 
úřady navázala na předchozí činnost „laboratoří“ sociální odpovědnosti podniků s cílem 
lépe zjistit, jak by mohly podniky a jejich zainteresované strany objektivně odhalovat 
sociální a ekologické problémy, které jsou pro daný podnik zásadní;

Udržitelné oživení

7. důrazně podporuje skutečnost uvedenou ve sdělení Komise, že součástí sociální 
odpovědnosti podniků je „pomáhat zmírňovat sociální důsledky současné krize“; vyzývá 
podniky, aby jako praktický příklad jejich závazku přijaly iniciativy zaměřené na 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi;

8. vyzývá mnohostranné evropské fórum o sociální odpovědnosti podniků, aby zvážilo 
možné postupy v reakci na rostoucí výskyt příležitostného zaměstnání, vynucené práce na 
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částečný úvazek namísto plného úvazku, nárůst vykořisťující práce zvyšováním 
subdodávek a obnovou neformálního sektoru, přičemž všechny tyto jevy jsou důsledkem 
hospodářské krize;

9. uvědomuje si, že zavírání podniků a omezování výdajů ohrožuje některé výdobytky 
dosažené prostřednictvím sociální odpovědnosti podniků, pokud jde o zaměstnávání 
skupin na okraji společnosti; vyzývá Komisi, aby provedla rozsáhlou analýzu sociálních 
dopadů krize na takové iniciativy;

10. domnívá se, že finanční krize otřásla důvěrou zaměstnanců v povinnosti podniků plnit 
dlouhodobé závazky v oblasti soukromého důchodového zabezpečení; vyzývá podniky, 
aby přijaly opatření k nápravě této nerovnováhy v očích mnoha zaměstnanců, kteří se 
domnívají, že jejich nárok na důchod byl nepřiměřeně zkrácen;

Přístup zahrnující mezinárodní organizace a mnoho zúčastněných stran

11. podporuje důraz, který ve svém sdělení Komise klade na posilování a uplatňování 
mezinárodních norem, a s ohledem na aktualizaci pokynů OECD v roce 2011 a schválení 
obecných zásad OSN se domnívá, že hlavní důraz opatření EU musí být nyní zaměřen na 
řádné provádění těchto pokynů a zásad;

12. trvá na tom, že veškeré financování obchodu a rozvoje, jež subjektům soukromého 
sektoru nabízejí investiční nástroje EU, Evropská investiční banka a Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj, by se mělo zakládat na smluvním ustanovení vyžadujícím dodržování 
pokynů OECD a obecných zásad OSN;

13. vítá iniciativu Komise, aby akční plány jednotlivých členských států uplatňovaly obecné 
zásady OSN; vyzývá evropský útvar pro vnější činnost (ESVČ), aby větší měrou přispíval
k uplatňování těchto zásad na vyšší úrovni; v zájmu urychlení jejich uplatňování vyzývá
k uskutečňování procesu vzájemného hodnocení mezi členskými státy; 

14. vyzývá Komisi, zejména pak její GŘ pro spravedlnost, aby předložila návrhy, které by
u soudů EU umožnily snazší extrateritoriální příslušnost ve věcech nehorázného 
porušování lidských práv ze strany podniků sídlících v EU či ze strany jejich dceřiných
společností nebo obchodních partnerů;

15. vyzývá Komisi, zejména pak její GŘ pro obchod, aby vůči pokynům OECD zaujala 
aktivnější přístup a aby zajistila, že tyto pokyny budou prosazovat a trvale podporovat 
delegace EU;

16. je přesvědčen o tom, že sociální odpovědnost podniků je pro EU důležitým nástrojem 
na podporu provádění úmluv MOP; podporuje poskytnutí finančních prostředků, jež mají 
evropským odborovým svazům umožnit provádění pilotních projektů týkajících se pokynů 
OECD a zavedení dalších norem sociální odpovědnosti podniků za účelem budování 
kapacit ve třetích zemích;

17. vítá ekonomické využití summitu OSN Rio +20 k prosazení nové celosvětové úmluvy
o odpovědnosti podniků;
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Veřejné politiky na podporu sociální odpovědnosti podniků

18. podporuje názor, který ve své zprávě z června 2004 vyjádřilo fórum mnoha zúčastněných 
stran a který spočívá v přesvědčení, že k prosazení sociální odpovědnosti podniků mohou 
významně přispět veřejné orgány, budou-li plnit přesvědčovací, podněcující a regulační 
úlohu;

19. vyjadřuje uznání mnoha členským státům za jejich úsilí, jež vynaložily v zájmu rozvoje
a provádění národních akčních plánů v oblasti sociální odpovědnosti podniků ve 
spolupráci s národními fóry mnoha zúčastněných stran; vyjadřuje však znepokojení nad 
tím, že řada opatření veřejné politiky nepřinesla výsledky, jež se v zájmu posílení sociální
odpovědnosti podniků očekávaly;

20. vyzývá Komisi, aby v souladu s doporučeními edinburghské studie, jíž byla Komise 
zadavatelem, urychlila předložení nových návrhů, jež by pomohly překlenout nedostatky
v řízení, které souvisejí s mezinárodními normami v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků;

Vazba mezi sociálně odpovědnými investicemi a zveřejňováním s nimi souvisejících 
údajů 

21. poznamenává, že hlavní hnací silou trhu se sociálně zodpovědnými investicemi je 
poptávka institucionálních investorů; v této souvislosti konstatuje, že hlavní hnací silou 
sociální odpovědnosti podniků je zveřejňování souvisejících údajů a že se musí zakládat 
na určitých zásadách;

22. plně podporuje záměr Komise předložit legislativní návrh o povinnosti podniků 
zveřejňovat údaje nefinanční povahy; varuje, že použití výrazu „nefinanční povahy“ by 
nemělo zakrývat skutečné finanční důsledky, které mohou pro podniky vyplývat v oblasti 
sociální politiky, životního prostředí a lidských práv; vyzývá k předložení ambiciózního 
návrhu, který zasadí právo EU mezi bezpočet současných mezinárodních iniciativ ohledně 
povinného podávání zpráv podniků o udržitelnosti a přímo do rámce cíle, který vytyčila 
Mezinárodní rada pro integrované podávání zpráv (IIRC), tedy cíle učinit integrované 
podávání zpráv do konce dekády celosvětovou normou;

Podněcování k sociální odpovědnosti podniků

23. podporuje skutečnost, aby evropské fórum mnoha zúčastněných stran pokračovalo ve své 
vedoucí úloze spočívající v podpoře provádění návrhů, jež ve svém sdělení předložila 
Komise;

24. souhlasí s tím, že na sociální odpovědnosti podniků nelze uplatňovat univerzální přístup, 
ale připouští, že velké množství soukromých a dobrovolných iniciativ může způsobit 
dodatečné náklady a bránit jejímu provádění, a proto vyzývá Komisi a další mezinárodní 
orgány, aby se zavázaly, že budou podporovat dlouhodobý cíl konvergence iniciativ
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

25. vyjadřuje uznání za práci, kterou v oblasti podpory sociální odpovědnosti podniků 
odvedly některé obchodní školy, ale připouští, že jich byla jen menšina; vyzývá skupinu 
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na vysoké úrovni, aby se zabývala způsoby, jak sociální odpovědnost podniků začlenit do 
vzdělávání v oblasti řízení podniků na všech školách;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise ve svém posledním sdělení o sociální odpovědnosti podniků zahrnuje tuto 
problematiku do evropského myšlení, a to do oblasti politiky, v níž Evropský parlament 
sehrává rozhodující úlohu. Představuje rovněž podstatný pokrok, pokud jde o reakci na dialog
s Parlamentem a zainteresovanými stranami, jež se zúčastnily diskuse o sociální odpovědnosti 
podniků, která se vede od posledního sdělení.

Parlament v tomto návrhu usnesení vítá nový důraz, jenž Evropa klade na podporu 
celosvětových iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti podniků, přeformulování přístupu 
mnoha zúčastněných stran, vymezení pojmu, v němž se odráží dohoda na celosvětové úrovni
a podstatně aktivnější podpůrnou úlohu samotné Evropské komise.

Jsem přesvědčen o tom, že je toto sdělení konstruktivní, obrací se do budoucnosti a reaguje na 
vývoj v oblasti sociální odpovědnosti podniků v Evropě i ve světě. Poskytuje pevný základ 
pro budoucí opatření a Evropský parlament je v něm vyzýván k poskytnutí široké podpory.

Ve své zprávě proto usiluji o to, aby vlastním způsobem přispěla k diskusi tím, že rozvine 
některé myšlenky vyjádřené ve sdělení Komise a rovněž tím, že poukáže na případné 
nedostatky.

Udržitelné oživení

Diskuse o sociální odpovědnosti podniků je uváděna do souvislosti se stávající hospodářskou 
krizí. Argumentuje se tím, že má-li dojít k obnově důvěry v podniky a k udržitelné obnově 
hospodářství, je sociální odpovědnost podniků nezbytná. 

Ačkoli je vhodné mít se na pozoru před obviňováním z „greenwashingu“ (šíření nepravdivých 
informací o vlastní environmentální odpovědnosti), na sociální odpovědnost podniků je třeba 
nahlížet jako na příležitost a ne jako na hrozbu pro konkurenceschopnost podniků. Je rovněž 
součástí tzv. vlastní sociální licence Evropy, jejíž pomocí se prosazuje růst poháněný 
obchodem.

Krátkodobé uvažování Bruselu, které se zaměřuje výhradně na transparentnost a odpovědnost 
samotných finančních trhů, by vedlo k opakování stejných chyb, z nichž jsou obviňováni ti, 
kteří nesou odpovědnost za zhroucení bankovního systému. 

Před zásadní povinností transformovat evropské a celosvětové hospodářství na budoucí 
hospodářství s nízkými emisemi uhlíku nelze uniknout. Udržitelné podniky mohou fungovat
jen v podmínkách udržitelného hospodářství.

Proto ve své zprávě vybízím odpovědné společnosti, aby aktivně prokázaly své odhodlání 
zmírnit sociální dopady krize a aby za tímto účelem zahájily některá z navrhovaných opatření
v oblasti sociální odpovědnosti podniků, a to co se týče vytváření pracovních míst pro mladé 
lidi, ochrany zdraví při práci, udržitelnosti důchodů, podpory mzdy zabezpečující dobré 
životní podmínky, ukončení nekalých pracovněprávních praktik uplatňovaných v rámci 
dodavatelského řetězce podniků a podpory nových trhů s ekologickými a pro společnost 
užitečnými produkty a službami.
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Provádění celosvětové sociální odpovědnosti podniků

Druhou prioritou této zprávy je rozvinout konkrétní myšlenky, které by mohly prosadit záměr 
Komise provádět iniciativy v oblasti celosvětové odpovědnosti podniků efektivněji. 
Domnívám se, že center excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků, které Komise 
přislíbila v roce 2006, se podařilo lépe dosáhnout v roce 2012, kdy byl přijat globální přístup 
zaměřený na evropské podniky působící na celosvětových trzích.

Doporučuji, aby Evropská komise vypracovala celkovou zprávu o plnění obecných zásad 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv, přičemž členské státy mohou své provádění zlepšit 
pomocí procesu vzájemného hodnocení, který je již v oblasti posuzování lidskoprávních 
politik běžný. Je rovněž načase zabývat se citlivou otázkou extrateritoriální soudní 
příslušnosti ve věcech týkajících se zneužívání pracovní síly či širších lidských práv ze strany 
evropských podniků, k nimž dochází ve třetích zemích, kde je přístup ke spravedlnosti 
omezený.

Rovněž ve zprávě vyjadřuji názor, že Komise musí být při provádění pokynů OECD pro 
nadnárodní podniky aktivnější a musí je uvádět v obchodních a investičních dohodách, 
poskytovat finanční podporu na budování kapacit, pomáhat při řešení stížností na údajná 
porušení těchto pokynů, podmiňovat poskytování finanční podpory podnikům dodržováním 
pokynů OECD a pomáhat se získáváním nových signatářů těchto pokynů z celého světa.

Zpráva rovněž poukazuje na význam transparentnosti a integrovaného podávání zpráv
o udržitelnosti jako hlavní hnací síly sociální odpovědnosti podniků. S velkou podporou se 
setkává i uskutečnění globální iniciativy pro podávání zpráv – přední metodiky, kterou pro
podávání zpráv o udržitelnosti uplatňují podniky v celém světě. Zpráva navíc podporuje 
plánovaný návrh Komise týkající se této záležitosti v tom smyslu, aby byl úzce spjatý s cílem 
Mezinárodní rady pro integrované podávání zpráv učinit integrované podávání zpráv do 
konce dekády celosvětovou normou.

Zpráva podporuje záměr Komise spolupracovat s investory, zejména pokud jde o prosazování 
zásad OSN pro odpovědné investování, přičemž navrhuji, aby byla zahájena nová iniciativa 
EU zaměřená na zlepšení „důležitosti“.

Zpráva rovněž doporučuje, aby EU aktivně podporovala podnikatelsky orientovaný návrh 
úmluvy OSN o odpovědnosti podniků, který byl předložen na letošním summitu OSN Rio 
+20 o udržitelném rozvoji. Podporuji prosazování sociální odpovědnosti podniků na základě 
procesu udržitelných rozvojových cílů, jenž byl zahájen v návaznosti na výsledky summitu.

Přístup zahrnující mnoho zúčastněných stran

Evropský parlament byl rovněž požádán, aby uznal zvláštní povahu vytváření politik EU
v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Jsou rozvíjeny myšlenky o tom, jak využívat 
konvenční sociální dialog, např. stanovením cíle pro uzavření nových rámcových dohod
v oblasti sociální odpovědnosti podniků a financováním pilotních projektů v oblasti důstojné 
práce spolu s evropskými odborovými svazy.

Evropský parlament byl nicméně výslovně požádán, aby podpořil fungování a rozvoj 
evropského fóra mnoha zúčastněných stran pro sociální odpovědnost podniků, a to
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i prostřednictvím odvětvových iniciativ navrhovaných ve sdělení Komise. Já pak navrhuji 
dodatečné iniciativy týkající se informačních a komunikačních technologií a sektoru 
soukromých bezpečnostních služeb. Podporu vyjadřuji i nově plánovaným mnohostranným 
„sdružením z praxe“.

Spolu s ostatními zúčastněnými stranami požadujeme větší zapojení skupiny členských států 
na vysoké úrovni a větší pozornost sociální odpovědnosti podniků ze strany GŘ Komise pro 
životní prostředí a GŘ pro vnější vztahy.

Veřejný a soukromý sektor společně – „inteligentní kombinace“

Zpráva se zasazuje o větší důraz na vliv veřejných politik na sociální odpovědnost podniků. 
Za tímto účelem je třeba provádět doporučení edinburghské studie vypracované Komisí, která 
se týká nedostatků v řízení, a dosáhnout konkrétních výsledků týkajících se sociálních 
ukazatelů, zejména prostřednictvím veřejných zakázek.

Evropská komise byla vyzvána, aby šla příkladem tím, že se sama zaváže k podávání zpráv
o udržitelnosti a k etickému řízení vlastních penzijních investic a dále tím, že bude 
podporovat dobrovolnou činnost ze strany vlastních zaměstnanců.

Zpráva nově poukazuje na vazbu mezi podnikovou odpovědností podniků a podnikovým 
řízením a podporuje uplatňování kodexů týkajících se správy (stewardship codes) a povinnosti 
řídících pracovníků ohledně převzetí sociální odpovědnosti podniků a její začlenění do 
podnikového rámce.

Důraz je kladen také na trvající význam doplňkových soukromých a dobrovolných opatření, 
zejména propagováním výhod, jež přináší podporování zásady konvergence takových 
iniciativ. Poukazuje se na to, že je mnohem lepší propagovat dobrovolnou spolupráci než 
nové závazné iniciativy týkající se sociálního označování.

Toto všechno společně je v souvislosti s obecnými zásadami OSN známé jako „inteligentní 
kombinace“ regulačního a dobrovolného přístupu – a je vskutku rozumné, aby tento přístup 
zaujala také EU.

Další postup

Podporována je i řada dalších opatření navrhovaných ve sdělení Komise. Já navíc navrhuji, 
aby byl kladen dodatečný důraz na začlenění sociální odpovědnosti podniků do školních 
osnov běžných obchodních škol, na podporu sociální odpovědnosti podniků v malých 
podnicích prostřednictvím tzv. „skupinového přístupu“ a na zavedení kontroly, aby se 
zaručilo, že vyznamenání v oblasti sociální odpovědnosti podniků budou skutečně odpovídat 
evropským a celosvětovým osvědčeným postupům.

Na závěr bych rád zopakoval své přesvědčení, že sociální odpovědnost podniků musí pokročit 
od postupu k výsledkům. Ve sdělení se jednoznačně správně uvádí, že je nanejvýš důležité, 
aby se k sociální odpovědnosti podniků hlásilo stále více podniků. Uskutečňování iniciativ 
týkajících se podnikového občanství v rámci evropského roku 2013, průzkum kumulativního 
vlivu sociální odpovědnosti podniků na řešení sociálních a environmentálních problémů, aby 
se zdůraznila naléhavost současných výzev, a návrh na uzavření nové dohody s občanskou 
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společností jsou jen některými z myšlenek, které jsou ve zprávě uvedeny a jež by mohly 
podnítit k tomu, aby lidé z podnikatelské sféry a mimo ni přispěli k dosažení tohoto cíle.

Jestliže sociální odpovědnost podniků, jak správně uvádí Komise, spočívá v odpovědnosti 
podniků za jejich vliv na společnost, pak by o tento vliv měli usilovat podniky a společnost 
společně.


