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NÁVRHY

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

1. poukazuje na vzájemné výhody spolupráce mezi podniky a občanskou společností s cílem 
usnadnit hledání sdílených strategií, výměnu poznatků a srovnávání očekávání; rozhodně 
tudíž podporuje úsilí Komise o vytváření mnohostranných platforem zúčastněných stran 
pro sociální odpovědnost podniků za účelem prohloubení spolupráce mezi podniky 
a společností v oblasti klíčových sociálních a environmentálních otázek; zdůrazňuje, že 
sociální odpovědnost podniků může vyžadovat zákonný rámec, přičemž dobrovolná 
opatření sice mohou být přijímána jako doplněk, nikdy však nemohou nahradit platné 
předpisy na ochranu pracovníků, účinnou kontrolu jejich uplatňování a případné sankce;

2. je znepokojen zápornými účinky, které by mohla mít hospodářská krize na organizaci 
práce; vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci se sociálními partnery využívala 
mnohostranné platformy zúčastněných stran jakožto doplňkové opatření s cílem podpořit 
hledání udržitelných řešení zajišťujících plné dodržování pracovního práva v oblasti 
rovného zacházení, organizace pracovní doby a nejistých forem zaměstnání;

3. souhlasí se sdělením Komise v tom, že nezbytným předpokladem sociální odpovědnosti 
podniků je dodržování platných právních předpisů a kolektivních smluv mezi sociálními 
partnery; konstatuje dále, že sociální odpovědnost nezbytně zahrnuje korektní vztahy 
s odbory, zejména dodržování odborových práv, průběžné informování pracovníků 
a svazů, které je zastupují, a také zapojení těchto svazů do rozhodování podniků;

4. konstatuje, že při hodnocení sociální odpovědnosti určitého podniku je třeba zohlednit 
i chování podniků v jeho dodavatelském řetězci a jednání jeho případných subdodavatelů;

5. připomíná strategickou úlohu malých a středních podniků, které mohou díky úzkému 
vztahu k místu, v němž působí, usnadnit šíření sociální odpovědnosti podniků; vyzývá 
Komisi, aby ve spolupráci s vnitrostátními orgány a mnohostrannými platformami 
zúčastněných stran rozvíjela různé formy odvětvové spolupráce mezi malými a středními 
podniky, které by jim umožnily společně čelit sociálním a environmentálním problémům;

6. zdůrazňuje význam toho, aby šel rozvoj politik Unie v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků ruku v ruce s mezinárodními standardy, s cílem vyvarovat se rozdílných výkladů 
v jednotlivých zemích a rizika zvýhodnění nebo znevýhodnění v hospodářské soutěži na 
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni;

7. vyzývá podniky, aby podněcovaly mezinárodní dobrovolnickou činnost vlastních 
zaměstnanců s cílem usnadnit součinnost veřejného sektoru se soukromým sektorem 
v oblasti rozvojové spolupráce; vyzývá Komisi, aby v této oblasti podporovala iniciativy 
podniků prostřednictvím budoucího Evropského dobrovolnického sboru humanitární 
pomoci;

8. vyzývá Komisi – a zejména GŘ pro spravedlnost – aby předložila návrhy, které podpoří 
extrateritoriální příslušnost soudů EU v případech porušování lidských práv ze strany 
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podniků z EU nebo jejich dceřiných společností, subdodavatelů či obchodních partnerů;

9. je si vědom toho, že je důležité šířit postupy a politiky sociální odpovědnosti podniků ve 
velkých společnostech; vyzývá tudíž Komisi, aby zdůraznila význam toho, aby se sociální 
odpovědnost podniků stala součástí vzdělávání a odborné přípravy, zejména na 
obchodních a manažerských školách.
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