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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků je koncepce, podle níž podniky 
dobrovolně začleňují do podnikové strategie sociální otázky a otázky týkající se životního 
prostředí v zájmu všeobecného prospěchu zúčastněných subjektů tím, že se aktivně 
angažují ve veřejné politice, jež je významným aspektem hodnotově orientované sociální 
změny,

B. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků představuje zásadní součást 
evropského sociálního modelu posíleného vstupem Smlouvy o fungování Evropské unie, 
a zejména její horizontální sociální doložky, v platnost, a vzhledem k tomu, že Evropská
komise ve svém sdělení o strategii EU 2020 uznává, že je třeba sociální odpovědnost 
podniků podpořit, neboť je klíčovým prvkem k zajištění dlouhodobé zaměstnanosti 
a důvěry spotřebitelů,

C. vzhledem k tomu, že prostřednictvím koncepce sociální odpovědnosti podniků lze 
významně ovlivňovat dodržování lidských práv v rozvojových zemích,

D. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků může být jedním z nástrojů boje proti 
nehlášené práci a daňovým únikům,

E. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků by neměla zprošťovat stát 
odpovědnosti za poskytování základních veřejných služeb,

F. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků může hrát klíčovou roli při 
zlepšování životní úrovně v znevýhodněných společenstvích,

G. vzhledem k tomu, že při prosazování koncepce sociální odpovědnosti podniků hrají 
zásadní úlohu odbory, protože zaměstnanci mají možnost poznat reálné podmínky 
v podnicích, které je zaměstnávají,

H. vzhledem k tomu, že sociální odpovědnost podniků musí být zvažována současně 
a v součinnosti s reformami v oblasti řízení podniků,

I. vzhledem k roli malých a středních podniků (MSP) na jednotném evropském trhu 
a k výsledkům projektů na podporu sociální odpovědnosti podniků financovaných 
Komisí, které jsou zaměřené i na MSP,

J. vzhledem k tomu, že mandát Rady OSN pro lidská práva v oblasti podnikání a lidských 
práv a její rámec „Chránit, respektovat a napravovat“, který v současné době uvádí do 
praxe profesor John Ruggie a o němž má být v roce 2011 vypracována závěrečná zpráva, 
mají za cíl poskytnout státům, podnikům a dalším sociálním aktérům při jejich aktivitách 
konkrétní pokyny týkající se lidských práv,

1. považuje sociální odpovědnost podniků za účinný nástroj pro zlepšení 
konkurenceschopnosti, možností k získávání praktické a odborné průpravy, ochrany práv 
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zaměstnanců a práv místních a původních komunit, ochrany životního prostředí a výměny 
osvědčených postupů na místní, vnitrostátní, evropské i celosvětové úrovni, ačkoli zjevně 
nemůže nahradit pracovní právo či všeobecné a odvětvové kolektivní smlouvy;

2. vyzývá podniky k tomu, aby začaly bezodkladně uplatňovat koncepci sociální 
odpovědnosti podniků s cílem zaručit fyzickou integritu, bezpečnost, fyzickou a duševní 
pohodu a zaměstnanecká a lidská práva nejen svým zaměstnancům, ale i zaměstnancům 
obecně, a to uplatňováním svého vlivu na širší okruh společníků; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat rozšiřování takové praxe v malých a středních podnicích a omezit 
s tím spojené náklady a administrativní zátěž;

3. poukazuje na to, že sociální odpovědnost podniků by se měla rozšířit o nové oblasti, jako 
je organizace práce, rovné příležitosti, sociální začlenění, antidiskriminační opatření 
a rozvoj celoživotního vzdělávání a odborné přípravy; zdůrazňuje, že sociální 
odpovědnost podniků by měla zahrnovat např. dobré pracovní podmínky, rovné 
odměňování, rovný profesní postup a podporu inovativních projektů, aby se usnadnil 
přechod na udržitelné hospodářství;

4. důrazně vyzývá členské státy a Unii, aby ve všech podnicích bez ohledu na místo jejich 
činnosti podporovaly uplatňování osvědčených postupů v rámci sociální odpovědnosti 
podniků a aby podpořily šíření osvědčených postupů vycházejících z koncepce sociální 
odpovědnosti podniků zejména tím, že budou zvyšovat informovanost o výsledcích 
těchto iniciativ;

5. konstatuje, že program sociální odpovědnosti podniků je nutno přizpůsobit konkrétním 
potřebám regionů a každé konkrétní země, má-li přispět ke zlepšení udržitelného 
hospodářského a sociálního rozvoje;

6. domnívá se, že důvěryhodnost dobrovolných iniciativ v rámci sociální odpovědnosti 
podniků závisí na tom, zda budou zohledňovat mezinárodně přijaté normy a zásady, jako 
je globální iniciativa pro podávání zpráv III, a na zavedení dohledu a transparentního 
přezkumu, které by byly prováděny nezávisle na zúčastněných stranách,

7. zastává názor, že důraz by měl být kladen na aktivní zapojení veškerých subjektů v daném 
podniku, na školení vedoucích pracovníků a na rozvoj občanské společnosti, zejména na 
zvyšování informovanosti spotřebitelů;

8. zastává názor, že prostřednictvím vzdělávání a informačních kampaní je třeba pěstovat 
a šířit kulturu sociální odpovědnosti podniků jak ve firmách, tak v rámci 
vysokoškolského vzdělávání, a to především v rámci studia správní vědy;

9. domnívá se, že sociální dialog a evropské rady zaměstnanců sehrávají v rozvoji 
osvědčených postupů v oblasti sociální odpovědnosti podniků konstruktivní roli;

10. vítá podporu sociální odpovědnosti podniků na mezinárodní úrovni a vyzývá Komisi, aby 
tuto koncepci lépe začlenila do svých obchodních politik tím, že bude usilovat 
o zapracování přísných doložek odrážejících mezinárodně uznané normy sociální 
odpovědnosti podniků do všech dvoustranných, regionálních nebo mnohostranných dohod 
o podávání zpráv o životním prostředí a sociální a správní problematice, má-li být 
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podpořeno lepší zveřejňování údajů evropskými společnostmi, které působí přímo či 
prostřednictvím dodavatelských řetězců v rozvojových zemích, přičemž tyto společnosti 
odpovídají za chování svých dodavatelů, a současně v této souvislosti zdůrazňuje úlohu 
zástupců zaměstnanců a význam sociálního dialogu; vyzývá Komisi, aby pečlivě 
sledovala zavádění uvedených doložek a aby o něm průběžně informovala Evropský 
parlament;

11. je pevně přesvědčen o tom, že v hlavních směrech evropské politiky zaměstnanosti je 
třeba sociální odpovědnosti podniků věnovat více pozornosti.
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