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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže sociálna zodpovednosť podnikov je pojmom, na základe ktorého podniky 
dobrovoľne začleňujú do svojej obchodnej stratégie sociálne a environmentálne otázky v 
záujme celkového blahobytu zainteresovaných strán aktívnym angažovaním sa vo verejnej 
politike ako významnom aspekte hodnotovo zameranej sociálnej zmeny,

B. keďže sociálna zodpovednosť podnikov predstavuje základnú súčasť európskeho 
sociálneho modelu, ktorý bol posilnený nadobudnutím platnosti Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a najmä jej horizontálnou sociálnou doložkou, a keďže potreba 
podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov bola uznaná v oznámení Európskej komisie 
o stratégií EÚ 2020 ako dôležitý prvok na zabezpečenie dlhodobej dôvery zamestnancov a 
spotrebiteľov,

C. keďže sociálna zodpovednosť podnikov má veľký vplyv na presadzovanie ľudských práv 
v rozvojových krajinách,

D. keďže sociálna zodpovednosť podnikov je jedným z nástrojov, ktoré je možné použiť 
v boji proti nelegálnej práci a daňovým únikom,

E. keďže sociálna zodpovednosť podnikov by nemala nahrádzať štát pri poskytovaní 
základných verejných služieb ani oslobodzovať ho od jeho zodpovednosti za poskytovanie 
týchto služieb,

F. keďže sociálna zodpovednosť podnikov môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní 
životnej úrovne v znevýhodnených komunitách,

G. keďže odbory zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní sociálnej zodpovednosti 
podnikov, pretože pracovníci sú v najlepšej pozícii na to, aby poznali realitu podnikov, 
ktoré ich zamestnávajú,

H. keďže sociálna zodpovednosť podnikov sa musí zvažovať súbežne a v interakcii 
s reformami v oblasti riadenia podnikov,

I. zohľadňujúc úlohu, ktorú malé a stredné podniky zohrávajú na jednotnom európskom 
trhu, a výsledky projektov financovaných Komisiou s cieľom podporiť zavádzanie 
praktík sociálnej zodpovednosti podnikov, vrátane malých a stredných podnikov,

J. keďže cieľom mandátu Rady OSN pre ľudské práva týkajúceho sa otázky podnikania 
a ľudských práv a jeho rámca „Chrániť, rešpektovať a naprávať“, ktorý v súčasnosti 
realizuje profesor John Ruggie a o ktorom má byť v roku 2011 vypracovaná záverečná 
správa, je poskytnúť štátom, podnikom a iným sociálnym aktérom konkrétne usmernenia 
týkajúce sa dodržiavania ľudských práv pri ich činnosti,

1. považuje sociálnu zodpovednosť podnikov za účinný nástroj na zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zručností a možností odbornej prípravy, bezpečnosti pri práci a 
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pracovného prostredia, na ochranu práv pracovníkov a práv miestnych a domorodých 
komunít, ako aj na podporu trvalo udržateľnej politiky v oblasti životného prostredia a 
výmeny najlepších postupov na miestnej, vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni, 
hoci je zrejmé, že nemôže nahradiť pracovné právo či všeobecné a odvetvové kolektívne 
zmluvy;

2. vyzýva, aby sa od podnikov vyžadovalo uplatňovanie sociálnej zodpovednosti s cieľom 
zaistiť fyzickú integritu, bezpečnosť, fyzickú a duševnú pohodu, pracovné práva a ľudské 
práva nielen ich zamestnancov, ale aj zamestnancov vo všeobecnosti prostredníctvom 
vplyvu podnikov na širší okruh svojich spolupracovníkov; zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať a vyzývať k rozširovaniu takýchto postupov v malých a stredných podnikoch 
a zároveň obmedzovať s tým spojené náklady a byrokraciu;

3. upozorňuje, že sociálna zodpovednosť podnikov by sa mala týkať nových oblastí, ako sú 
organizácia práce, rovnaké príležitosti, sociálne začlenenie, antidiskriminačné opatrenia a 
rozvoj celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy; zdôrazňuje, že sociálna 
zodpovednosť podnikov by mala zahŕňať napríklad kvalitu zamestnania, rovnosť v 
odmeňovaní a vo výhľade na kariéru, a podporu inovatívnych projektov, aby sa uľahčil 
prechod na trvalo udržateľné hospodárstvo;

4. dôrazne odporúča členským štátom a Európskej únii, aby podporovali zavádzanie 
najlepších postupov v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov vo všetkých podnikoch, 
a to bez ohľadu na miesto ich činnosti, a aby podporovali šírenie najlepších postupov 
pochádzajúcich z iniciatív v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, najmä tým, že 
budú lepšie zverejňovať svoje výsledky;

5. konštatuje, že program sociálnej zodpovednosti podnikov sa musí prispôsobiť osobitným 
potrebám regiónu a každej konkrétnej krajiny, aby sa prispelo k zlepšeniu trvalo 
udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja;

6. domnieva sa, že dôveryhodnosť dobrovoľných iniciatív v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov závisí od toho, či sa do nich začlenia medzinárodne akceptované normy 
a zásady, ako je globálna iniciatíva pre podávanie správ III (Global Reporting initiative 
III), a od zavedenia dohľadu a transparentnej a nezávislej kontroly predstaviteľov 
podniku;

7. domnieva sa, že by sa mal klásť dôraz na aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných 
strán v podniku, na školenie vedúcich pracovníkov a na rozvoj občianskej spoločnosti, 
najmä pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov;

8. domnieva sa, že prostredníctvom vzdelávania a informovanosti je potrebné pestovať 
a šíriť kultúru sociálnej zodpovednosti podnikov tak na úrovni podnikov, ako aj v sektore 
vysokoškolského a univerzitného vzdelávania, predovšetkým v smeroch súvisiacich 
s vedou o správe;

9. domnieva sa, že sociálny dialóg a európske zamestnanecké rady zohrávajú konštruktívnu 
úlohu pri rozvoji najlepších postupov v súvislosti so sociálnou zodpovednosťou podnikov;

10. víta podporu sociálnej zodpovednosti podnikov na medzinárodnej úrovni a vyzýva 
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Komisiu na jej lepšie začlenenie do svojich obchodných politík, pričom by sa mala 
usilovať o zahrnutie prísnych doložiek v súlade s medzinárodne uznanými normami 
v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov do všetkých dvojstranných, regionálnych 
i mnohostranných dohôd týkajúcich sa noriem podávania správ v oblasti životného 
prostredia, sociálnych vecí a verejnej správy, aby sa podporilo lepšie a rozsiahlejšie 
informovanie zo strany európskych podnikov, ktoré pôsobia v rozvojových krajinách, a to 
priamo alebo prostredníctvom svojich dodávateľských reťazcov, za správanie ktorých 
musia niesť zodpovednosť, s dôrazom najmä na úlohu zástupcov zamestnancov a význam 
sociálneho dialógu; vyzýva Komisiu, aby zreteľne dohliadala na zavádzanie uvedených 
doložiek a aby o tom informovala Európsky parlament;

11. je pevne presvedčený, že sociálnej zodpovednosti podnikov by sa mala v európskych 
usmerneniach pre zamestnanosť venovať väčšia pozornosť.
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