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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej 
a inkluzívnej obnove

(2012/2097(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 a 36 Charty 
základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, najmä jej články 5, 6 a 19,

– so zreteľom na deklaráciu medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných 
zásadách a právach pri práci, prijatú v roku 1998, a na dohovory MOP ustanovujúce 
univerzálne základné pracovné normy s ohľadom na: na zrušenie nútenej práce 
(C29(1930) a C105(1957)); slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (č. 
87 (1948) a č. 98 (1949)); zrušenie detskej práce (č.138 (1973) a č.182 (1999)) a 
nediskrimináciu v zamestnaní (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)),

– taktiež so zreteľom na dohovory MOP o pracovných doložkách (verejné zákazky) (č. 94) 
a o kolektívnom vyjednávaní (č. 154),

– so zreteľom na program dôstojnej práce MOP a Globálny pakt k zachovaniu pracovných 
miest, ktoré boli prijaté všeobecným konsenzom 19. júna 2009 na zasadnutí 
Medzinárodnej konferencie práce,

– so zreteľom na vyhlásenie o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu prijaté 
10. júna 2008 na základe konsenzu 183 členských štátov MOP,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (1948) a ďalšie nástroje Organizácie 
Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä Dohovor o občianskych a politických 
právach (1966) a Dohovor o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), 
Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965), Dohovor o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979), Dohovor o právach dieťaťa (1989), 
Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov (1990) a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006),

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a na závery 
Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 20091,

– so zreteľom na Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky“ z mája 2011,

– so zreteľom na Dohovor OECD o boji proti korupcii (1997),

– so zreteľom na globálnu iniciatívu pre podávanie správ,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework a 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– so zreteľom na vytvorenie Medzinárodnej integrovanej rady pre podávanie správ (IIRC),

– so zreteľom na dánsky zákon o finančných výkazoch (2008),

– so zreteľom na iniciatívu OSN Global Compact, 

– so zreteľom na štúdiu o medzerách v riadení medzi medzinárodnými nástrojmi a normami 
pre spoločnú zodpovednosť podnikov a existujúcimi európskymi zákonmi, ktorá bola 
vypracovaná pre Komisiu v októbri 2010 (známa ako edinburská štúdia), ktorej výsledky 
boli zverejnené vo výročnej správe o ľudských právach za rok 21011,

– so zreteľom na odesky 46 a 47 výsledného dokumentu svetového samitu o udržateľnom 
rozvoji Rio+20, 

– so zreteľom na zásady OSN pre udržateľné investície (UNPRI),

– so zreteľom na medzinárodnú normu ISO 26000, ktorá poskytuje usmernenia o sociálnej 
zodpovednosti, vydanú 1. novembra 2010,

– so zreteľom na štúdiu 99 podnikov z roku 2009 s názvom Green Winners,

– so zreteľom na európske fórum o sociálnej zodpovednosti podnikov s účasťou viacerých 
zainteresovaných strán, ktoré sa začalo 15. októbra 2002,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na 
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a 
o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ktoré nahradilo 
Bruselský dohovor z roku 1968 s výnimkou ustanovení o vzťahoch medzi Dánskom a 
ostatnými členskými štátmi,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 3. decembra 2001 o ďalších krokoch v nadväznosti na 
zelenú knihu o sociálnej zodpovednosti podnikov2,

– so zreteľom na uznesenie Rady zo 6. februára 2003 o  sociálnej zodpovednosti podnikov3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podpora dôstojnej práce pre všetkých -
Prínos Únie k implementácii programu dôstojnej práce vo svete ((COM(2006)0249) 
(oznámenie Komisie o dôstojnej práci),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. mája 2003 s názvom Modernizovanie zákona o 
spoločnosti a zlepšenie riadenia podniku v Európskej únii – plán postupu 
(COM(2003)0284) (akčný plán o riadení podnikov),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
2 Ú. v. EÚ C 86, 10.4.2002, s. 3.
3 Ú. v. EÚ C 39, 18.2.2003.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti –
obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020 (COM(2010)0612),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Balík „Zodpovedné podniky” 
(COM(2011)0685),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva 
sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (COM(2012)0173),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie –
Vytvárať prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky 
a sociálnych inovácií (COM(2011)0682),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2002 o Zelenej knihe Komisie o podpore 
európskeho rámca podnikovej sociálnej zodpovednosti1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. mája 2002 o oznámení Komisie týkajúcom sa 
sociálnej zodpovednosti podnikov: príspevok podnikov k trvalo udržateľnému rozvoju2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej zodpovednosti: 
nové partnerstvo3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti 
subdodávateľských podnikov vo výrobnom reťazci4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. júna 2010 o stratégii EÚ 2020, v ktorom sa uvádza, 
že existuje neoddeliteľné spojenie medzi podnikovou zodpovednosťou a podnikovým 
riadením5,

– so zreteľom na uznesenie z ... Iniciatíve pre sociálne podnikanie – Vytvárať prostredie na 
podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií 
(2012/2004(INI))6,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. mája 
2012 o oznámení Komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť 
podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (SOC/440),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu 
zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,
                                               
1 U. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 180.
2 U. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 73.
3 U. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
4 U. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
5 U. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
6 Prijaté texty, P6_TA(2012)…
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– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
právne veci, Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný 
obchod a Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

A. keďže sociálna zodpovednosť podnikov sa nesmie využívať na nové určovanie 
medzinárodne odsúhlasených platných minimálnych noriem, ale musí sa snažiť o lepšie 
pochopenie a presadzovanie spôsobu, akým sa tieto normy priamo uplatňujú na podniky;

1. uznáva, že oznámenie Komisie je súčasťou série politických vyhlásení, vďaka ktorým je 
teraz sociálna zodpovednosť podnikov zakotvená do politík a opatrení EÚ;

2. napriek tomu súhlasí s analýzou obsiahnutou v oznámení v tom zmysle, že postupy 
týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov sa naďalej obmedzujú len na menšiu časť 
veľkých podnikov;

3. verí, že budúce kľúčové motory zvyšovania sociálnej zodpovednosti podnikov budú 
zahŕňať dôraz na globálne nástroje sociálnej zodpovednosti podnikov, nový impulz od 
popredných firiem medzi ich partnermi, využívanie vhodnej regulácie, priamočiaru 
analýzu vplyvu existujúcich iniciatív týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov a 
rastúce uznanie v rámci podnikateľskej komunity aj širšej spoločnosti v rozsahu 
celosvetových sociálnych a environmentálnych výziev;

4. víta skutočnosť, že vymedzenie pojmu sociálnej zodpovednosti podnikov, určené v 
oznámení Komisie, ktoré odráža nový prístup, ktorý Komisia po prvý raz prijala na fóre 
viacerých zúčastnených strán v roku 2009, poskytuje nezameniteľnú možnosť pre 
budovanie inkluzívnosti a konsenzu a náležite odráža novú dohodu dosiahnutú v tejto 
otázke medzi podnikmi a ostatnými zúčastnenými stranami vďaka jednomyseľnému 
odsúhlaseniu hlavných zásad OSN;

5. potvrdzuje svoju vieru v ekonomické hľadisko sociálnej zodpovednosti podnikov, no 
opakuje, že ak sa v danej situácii alebo v danom podniku neuplatní v krátkodobom 
meradle, nemôže sa použiť ako výhovorka pre rozhodnutie zbaviť sa zodpovednosti;

6. uznáva, že hlboké nedostatky v iniciatívach týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti 
podnikov vyplývajú z toho, že podniky sa vyhýbajú hlavným záujmovým skupinám alebo 
citlivým otázkam týkajúcich sa vlastného podnikania; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
finančnými orgánmi rozvíjala predchádzajúcu činnosť tzv. laboratórií podnikovej 
sociálnej zodpovednosti s cieľom lepšie rozpoznať, ako by mohli podniky a ich 
zainteresované strany objektívne poukazovať na otázky, ktoré sú zásadné pre daný 
podnik;

Udržateľná obnova

7. dôrazne podporuje tvrdenie uvedené v oznámení Komisie, že „prispievanie k zmierneniu 
sociálnych dôsledkov súčasnej krízy” je súčasťou sociálnej zodpovednosti podnikov; 
vyzýva podniky, aby prijali iniciatívy zamerané na tvorbu zamestnanosti u mládeže ako 
praktický príklad ich snáh;

8. vyzýva fórum viacerých zúčastnených strán, aby zvážili možné postupy v reakcii na 
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rastúcu kauzalizáciu zamestnanosti, presadzovanie práce na čiastočný úväzok namiesto 
plného úväzku, nárast vykorisťujúcej práce zvyšujúcim sa podielom subdodávateľov a 
obnovu neformálneho sektora, pričom všetky tieto javy sú dôsledkom hospodárskej krízy;

9. uznáva, že zatváranie podnikov a úsporné opatrenia, ktoré prijímajú, ohrozujú niektoré 
zisky dosiahnuté prostredníctvom sociálnej zodpovednosti podnikov, čo sa týka 
zamestnanosti okrajových vrstiev spoločnosti;  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila rozsiahlu 
analýzu sociálnych dôsledkov krízy na takéto iniciatívy;

10. domnieva sa, že finančná kríza otriasla dôverou zamestnancov v povinnosti podnikov 
plniť dlhodobé nároky v oblasti súkromného dôchodkového zabezpečenia; vyzýva 
podniky, aby prijali opatrenia na nápravu nerovnováh, ktoré vznikli podľa názoru 
mnohých zamestnancov tým, že sa neprimerane skrátili ich dôchodkové nároky;

Prístup medzinárodných organizácií a viacerých zúčastnených strán

11. súhlasí s dôrazom, ktorý vo svojom oznámení Komisia kladie na posilňovanie a 
presadzovanie medzinárodných noriem a – v súvislosti s aktualizáciou usmernení OECD a 
schválením hlavných zásad OSN – sa nazdáva, že hlavný dôraz opatrení EÚ sa teraz musí 
klásť na plné presadzovanie týchto usmernení a zásad;

12. trvá na tom, že všetky nástroje „financovania obchodu a rozvoja”, ktoré subjektom zo 
súkromnej sféry ponúkajú investičné nástroje EÚ, Európska investičná banka a Európska 
banka pre obnovu a rozvoj, by mali obsahovať zmluvné doložky vyžadujúce súlad s 
usmerneniami OECD a hlavnými zásadami OSN;

13. víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa národných akčných plánov implementácie hlavných 
zásad OSN; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zohrávala 
významnejšiu úlohu pri napomáhaní vedúcej pozície pri plnení týchto zásad na vyššej 
úrovni; žiada, aby sa v záujme pokroku implementácie vykonával proces vzájomného 
hodnotenia medzi členskými štátmi; 

14. vyzýva Komisiu, a najmä GR pre spravodlivosť, aby predostreli návrhy na uľahčenie 
extrateritoriálnej súdnej právomoci na súdoch v EÚ v prípadoch mimoriadne závažného 
porušenia ľudských práv zo strany podnikov so sídlom v EÚ, alebo ich dcérskych 
spoločností či obchodných partnerov;

15. vyzýva Komisiu, a najmä GR pre obchod, aby prešla k aktívnemu prístupu k usmerneniam 
OECD a zabezpečila propagáciu a nepretržitú podporu týchto usmernení prostredníctvom 
delegácií EÚ;

16. domnieva sa, že sociálna zodpovednosť podnikov je dôležitý nástroj umožňujúci EÚ 
podporovať presadzovanie dohovorov MOP; zasadzuje sa o poskytovanie financovania 
umožňujúceho európskym odborom realizovať pilotné projekty týkajúce sa usmernení 
OECD a ostatných medzinárodných noriem v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov v 
záujme budovania kapacít v tretích štátoch; 

17. víta ekonomické využitie samitu OSN Rio+20 s cieľom zasadzovať sa o nový celosvetový 
dohovor o podnikovej zodpovednosti;
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Verejné politiky pre sociálnu zodpovednosť podnikov

18. súhlasí s názorom, že od správy fóra viacerých zúčastnených strán z júna 2004 verejné 
orgány sa mohli významne podieľať na pokroku sociálnej zodpovednosti podnikov tým, 
že prevzali zvolávajúcu, stimulujúcu a regulačnú úlohu a vyzýva členské štáty, aby týmto 
snahám dodali zásadný nový impulz;

19. chváli viaceré členské štáty za ich úsilie o rozvoj a presadzovanie národných akčných 
plánov týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov v konzultácii s národnými fórami 
viacerých zúčastnených strán; vyjadruje však obavu, že toto množstvo opatrení verejnej 
politiky ešte nebolo porovnané oproti ich vplyvu na pokrok sociálnej zodpovednosti 
podnikov;

20. vyzýva Komisiu, aby urýchlila svoje úsilie v predkladaní nových návrhov na vyplnenie 
medzier v riadení v súvislosti s medzinárodnými normami v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov, ako sa odporúča v tzv. edinburgskej štúdii, ktorú Komisia dala 
vypracovať;

Prepojenie sociálne zodpovedných investícií a zverejňovania 

21. konštatuje, že hlavným motorom sociálne zodpovedného investičného trhu zostáva aj 
naďalej dopyt inštitucionálneho investora; preto konštatuje, že zverejňovanie je hlavným 
motorom sociálnej zodpovednosti podnikov a musí sa opierať o princípy;

22. v plnej miere podporuje zámer Komisie predložiť legislatívny návrh tzv. zverejňovania
nefinančných údajov zo strany podnikov; upozorňuje, že pojem „nefinančné” by nemal 
zakrývať skutočné finančné dôsledky, ktoré môžu pre podniky vyplývať v oblasti 
sociálnej politiky, životného prostredia a ľudských práv;  požaduje ambiciózny návrh, 
ktorým by sa EÚ zaradila k viacerým súčasným medzinárodným iniciatívam o povinnom 
podávaní správ o podnikovej udržateľnosti a pripojila sa k cieľu vytvoriť do konca tohto 
desaťročia z integrovaného podávania správ, ktoré vypracovala IIRC, celosvetovú normu;

Napredovanie sociálnej zodpovednosti podnikov

23. schvaľuje poprednú pozíciu európskeho fóra viacerých zúčastnených strán pri podpore 
plnenia návrhov určených v oznámení Komisie;

24. súhlasí s tým, že nemôže existovať jeden jednotný prístup k sociálnej zodpovednosti 
podnikov, no uznáva, že veľké množstvo súkromných a dobrovoľných iniciatív môže 
spôsobiť dodatočné náklady a byť prekážkou presadzovania, a preto vyzýva Komisiu, aby 
sa spolu s ostatnými medzinárodnými orgánmi zaviazala podporovať dlhodobý cieľ 
zbližovania iniciatív sociálnej zodpovednosti podnikov;

25. chváli prácu, ktorú odviedli niektoré školy podnikania v oblasti propagácie sociálnej 
zodpovednosti podnikov, no uvedomuje si, že ich je stále málo; vyzýva skupinu na 
vysokej úrovni, aby sa zaoberala spôsobmi zahrnutia sociálnej zodpovednosti podnikov do 
riadenia vzdelávania pre všetkých;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 



PR\917056SK.doc 9/13 PE498.081v01-00

SK

a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Najnovšie oznámenie Komisie o sociálnej zodpovednosti podnikov zahŕňa tento pojem do 
európskeho myslenia, a to v oblasti politiky, v ktorej Európsky parlament zohráva 
rozhodujúcu úlohu. Predstavuje taktiež významný krok vpred v reakcii na dialóg s 
Parlamentom a zúčastnenými stranami zapojenými do diskusie o sociálnej zodpovednosti 
podnikov, ktorá sa vedie od predchádzajúceho oznámenia.

Parlament v tomto návrhu uznesenia privítal nový dôraz, ktorý sa kladie na európsku podporu 
celosvetových iniciatív v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, preformulovanie prístupu 
viacerých zúčastnených strán, vymedzenie pojmu, v ktorom sa odráža dohoda na celosvetovej 
úrovni a oveľa aktívnejšiu podpornú úlohu samotnej Európskej komisie. 

Nazdávam, sa, že oznámenie je konštruktívne, obracia sa do budúcnosti a reaguje na vývoj 
sociálnej zodpovednosti podnikov v Európe i vo svete. Poskytuje pevný základ pre budúce 
opatrenia a Európsky parlament bol pritom vyzvaný, aby ponúkol svoju širokú podporu.

Vo svojej správe sa preto aj ja snažím prispieť do diskusie tým, že rozviniem niektoré 
myšlienky uvedené v oznámení a budem sa venovať niektorým prípadným medzerám.

Udržateľná obnova

V prvom rade treba povedať, že diskusia o sociálnej zodpovednosti podnikov prebieha v 
kontexte súčasnej hospodárskej krízy. Argumentuje sa, že sociálna zodpovednosť podnikov je 
nevyhnutná na obnovu dôvery v podniky a udržateľnú hospodársku obnovu. 

Hoci je vhodné mať sa na pozore pred obvinením z tzv. greenwashingu, treba sa na sociálnu 
zodpovednosť podnikov pozerať ako na príležitosť neohroziť konkurencieschopnosť 
podnikov. Je tiež súčasťou tzv. vlastnej európskej sociálnej licencie, pomocou ktorej sa 
presadzuje rast vedený obchodom.

Krátkodobé bruselské myslenie zameriavajúce sa výlučne na transparentnosť a  zodpovednosť 
finančných trhov by zopakovalo rovnaké chyby, z ktorých sú obvinení vinníci zodpovední za 
bankový kolaps.  

Nedá sa uniknúť zásadnej povinnosti transformovať európske a celosvetové hospodárstvo 
smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Udržateľné podniky môžu fungovať len v udržateľnom 
hospodárstve.

Vo svojej správe teda vyzývam zodpovedné podniky, aby preukázali svoje aktívne odhodlanie 
zmierniť sociálne dôsledky krízy tým, že iniciujú viacero navrhovaných opatrení v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov týkajúcich sa: tvorby pracovných príležitostí pre mladých 
ľudí, zdravia pri práci, udržateľnosti dôchodkov, podpory životného minima, potláčania 
praktík vykorisťujúcej práce v dodávateľských reťazcoch podnikov a podpory nových trhov 
pre sociálne užitočné a ekologické výrobky a služby.

Presadzovanie globálnej zodpovednosti podnikov

Druhou prioritou správy je rozvíjať konkrétne nápady, ktoré by pomohli presadiť zámer 



PR\917056SK.doc 11/13 PE498.081v01-00

SK

Komisie lepšie uplatňovať globálne iniciatívy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. 
Argumentujem tým, že pilier najvyššej kvality v sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorý 
Komisia prisľúbila v roku 2006, bol oveľa lepšie dosiahnutý v roku 2012, keď sa prijal 
globálny prístup zameraný na európske podniky, ktoré rozvíjajú svoju činnosť na 
celosvetových trhoch.

Odporúčam, aby Európska komisia vypracovala celkovú správu o plnení hlavných zásad OSN 
v oblasti podnikov a ľudských práv a členské štáty by mohli zlepšiť svoje vlastné plnenie 
týchto zásad pomocou procesu vzájomného hodnotenia, ktorý je už bežný pri hodnotení
politík v oblasti ľudských práv. Je tiež načase zaoberať sa citlivou otázkou extrateritoriálnej 
súdnej právomoci, pokiaľ ide o zneužívanie pracovnej sily, alebo v širšom meradle ľudských 
práv, zo strany európskych podnikov, ku ktorému dochádza v tretích štátoch s obmedzeným 
prístupom k spravodlivosti.

V správe sa taktiež konštatuje, že Komisia musí zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu pri plnení 
usmernení OECD pre viacnárodné podniky a musí ich uvádzať v obchodných a investičných 
dohodách, poskytovať finančnú podporu budovaniu kapacít, pomáhať pri riešení sťažností v 
prípadoch údajného porušenia povinností, podmieňovať finančnú podporu podnikom 
dodržiavaním usmernení a pomáhať novým signatárom na celom svete.

V správe sa taktiež poukazuje na význam transparentnosti a integrovanej udržateľnosti 
podávania správ ako hlavnej hybnej sily sociálnej zodpovednosti podnikov. S veľkou 
podporou sa stretá aj uvedenie globálnej iniciatívy pre podávanie správ – poprednej metodiky, 
ktorú využívajú podniky na celom svete na poskytovanie správ o udržateľnosti. Správa sa 
ďalej snaží o podporu plánovaného návrhu Komisie v tejto oblasti, ale tak, aby zotrvávala pri 
cieli Medzinárodnej integrovanej rady pre podávanie správ vytvoriť do konca tohto 
desaťročia z integrovaného podávania správ celosvetovú normu.

Správa podporuje zámer Komisie spolupracovať s investormi, a to najmä pri upevňovaní 
zásad OSN pre zodpovedné investície a spravodajca navrhuje začať novú iniciatívu EÚ 
zameranú na zlepšenie „dôležitosti”. 

V správe sa takisto odporúča, aby EÚ aktívne podporila podnikateľsky orientovaný návrh 
dohovoru OSN o zodpovednosti podnikov, ktorý bol predložený tento rok na samite OSN pre 
udržateľný rozvoj Rio+20. Zasadzujem sa o propagáciu sociálnej zodpovednosti podnikov 
prostredníctvo procesu udržateľných rozvojových cieľov, ktorú sa začal na základe výsledkov 
samitu.

Prístup viacerých zúčastnených strán

Európsky parlament bol taktiež požiadaný, aby uznal osobitný charakter tvorby politiky  EÚ v 
oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. Rozvíjajú sa nápady o tom, ako využívať bežný 
sociálny dialóg, napríklad stanovením cieľa uzavretia nových rámcových dohôd v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov a financovaním pilotných projektov s európskymi odbormi 
v oblasti dôstojnej práce.

Európsky parlament však bol výslovne požiadaný, aby podporil fungovanie a rozvoj fóra 
viacerých zúčastnených strán, okrem iného prostredníctvom iniciatív jednotlivých sektorov, 
ktoré sa navrhujú v oznámení. Navrhuje dodatočné iniciatívy týkajúce sa IKT a súkromného 
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bezpečnostného sektora. Podporu vyjadrujem aj novým plánovaným „združeniam z praxe” 
viacerých zúčastnených strán.

Spolu s ostatnými zúčastnenými stranami požadujeme silnejšie zapojenie skupiny členských 
štátov na vysokej úrovni, ako aj väčšiu pozornosť sociálnej zodpovednosti podnikov zo strany 
GR Komisie pre životné prostredie a GR pre vonkajšie vzťahy.

Kombinácia verejných a súkromných aktérov – „inteligentný mix”

Správa sa zasadzuje o väčší dôraz na vplyv verejných politík na sociálnu zodpovednosť 
podnikov. To by malo zahŕňať uplatňovanie odporúčaní správy Komisie, tzv. edinburgskej 
štúdie, o medzerách v riadení, ako aj potrebu dosiahnuť konkrétne výsledky pri plnení 
sociálnych ukazovateľov, najmä prostredníctvom verejného obstarávania.

Európska komisia bola vyzvaná, aby dokázala svoje vedúce postavenie tým, že sa sama 
zaviaže k udržateľnému podávaniu správ, etickému riadeniu vlastných dôchodkových 
investícií a podpore dobrovoľného angažovania sa svojich zamestnancov. 

Správa znovu poukazuje na prepojenie medzi podnikovou zodpovednosťou a podnikovým 
riadením a podporuje využívanie kódov investorov (stewardship codes) a vymedzenie 
povinností riaditeľov v záujme zlepšenie garancie za sociálnu zodpovednosť podnikov a jej 
zahrnutia v rámci podniku.

Poukazuje sa tiež na pokračujúci význam doplnkových súkromných a verejných opatrení, 
predovšetkým zasadzovaním sa o výhody podpory zásady zbližovania takýchto iniciatív. 
Konštatujeme, že je oveľa lepšie podporovať dobrovoľnú spoluprácu než nové povinné 
iniciatívy týkajúce sa sociálnych značiek.

Toto všetko spolu je známe v súvislosti s hlavnými zásadami OSN ako inteligentný mix 
regulačných a dobrovoľných prístupov a pre EÚ je skutočne rozumné zaujať rovnaký prístup.

Pokrok 

Podporujeme celú radu ďalších opatrení, ktoré sa navrhujú v oznámení. Navrhujem, aby sa 
osobitný dôraz kládol na zahrnutie sociálnej zodpovednosti podnikov do učebných osnov 
bežných škôl podnikania, podporu sociálnej zodpovednosti podnikov v malých podnikoch 
prostredníctvom tzv. skupinového prístupu a na zavedenie kontroly, aby sa zaručilo, že 
vyznamenania v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov budú skutočne zodpovedať 
európskym a celosvetovým najlepším postupom.  

Na záver by som rád zopakoval svoje presvedčenie, že sociálna zodpovednosť podnikov musí 
prejsť od procesu k výsledkom. V oznámení sa jednoznačne správne konštatuje, že je 
nanajvýš dôležité, aby sa čoraz viac podnikov priznávalo k sociálnej zodpovednosti podnikov. 
Uskutočňovanie iniciatív týkajúcich sa podnikového občianstva ako súčasti európskeho roka 
2013, výskum kumulatívneho účinku sociálnej zodpovednosti podnikov na riešenie 
sociálnych a ekologických problémov s cieľom vyzdvihnúť naliehavosť výziev, ako aj návrh 
novej „dohody” s občianskou spoločnosťou sú len niektoré z myšlienok správy, ktoré by 
mohli podnietiť k tomu, aby ľudia z podnikateľskej sféry aj mimo nej prispeli k dosiahnutiu 
tohto cieľa.
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Ak sociálna zodpovednosť podnikov je, ako Komisia správne uvádza, zodpovednosť 
podnikov za ich vplyv na spoločnosť, potom je to vplyv, o ktorý by sa mali podniky aj 
spoločnosť čo najviac snažiť.


