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NÁVRHY

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

1. opätovne poukazuje na obojstranné výhody spolupráce podnikov s občianskou 
spoločnosťou zameranej na uľahčenie hľadania spoločných stratégií, vzájomnú výmenu 
znalostí a porovnávanie očakávaní; dôrazne preto podporuje záväzok Komisie vytvoriť 
mnohostranné platformy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré by slúžili na 
prehĺbenie spolupráce medzi podnikmi a spoločnosťou v najdôležitejších sociálnych 
a environmentálnych otázkach; zdôrazňuje, že otázky sociálnej zodpovednosti podnikov si 
môžu vyžiadať zákonné rámcové podmienky a že dobrovoľne prijaté opatrenia môžu 
dopĺňať, no v žiadnom prípade nemôžu nahrádzať existujúce predpisy týkajúce sa ochrany 
pracovníkov, účinného monitorovania ich dodržiavania a prípadného ukladania sankcií;

2. je znepokojený tým, že hospodárska kríza by mohla mať negatívny vplyv na organizáciu 
práce; žiada Komisiu, aby v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi využívala 
mnohostranné platformy ako doplnkové opatrenie na podporu úsilia zameraného na 
hľadanie udržateľných riešení, ktoré zaručia plné rešpektovanie práv zamestnancov, 
pokiaľ ide o zabezpečenie rovnakých podmienok, organizáciu pracovného času a neisté 
pracovné miesta;

3. súhlasí s oznámením Komisie, čo sa týka toho, že súlad s príslušnými právnymi predpismi 
a kolektívnymi zmluvami medzi sociálnymi partnermi predstavuje nevyhnutnú 
podmienku sociálnej zodpovednosti podnikov; okrem toho sa domnieva, že sociálne 
zodpovedné správanie nevyhnutne zahŕňa korektné odborové vzťahy, najmä 
rešpektovanie odborových práv, neustále informovanie zamestnancov a združení, ktoré 
ich zastupujú, ako aj zapojenie týchto združení do rozhodovacieho procesu v podniku;

4. domnieva sa, že pri hodnotení sociálnej zodpovednosti podniku treba zohľadniť správanie 
podnikov, ktoré sú súčasťou jeho dodávateľského reťazca, a jeho prípadných 
subdodávateľov;

5. pripomína strategickú úlohu malých a stredných podnikov, ktoré môžu vďaka spätosti s 
územím, na ktorom pôsobia, uľahčovať šírenie sociálnej zodpovednosti podnikov; žiada 
Komisiu, aby v súčinnosti s vnútroštátnymi orgánmi a mnohostrannými platformami 
rozvinula také formy odvetvovej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, ktoré 
im umožnia spoločne riešiť problémy v sociálnej a environmentálnej oblasti;

6. zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli politiky Únie v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov vytvárané v súlade s medzinárodnými normami, aby sa predišlo rôznorodým 
výkladom na vnútroštátnej úrovni a rizikám spojeným s konkurenčnými výhodami alebo 
nevýhodami na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;

7. vyzýva podniky, aby podnecovali svojich zamestnancov k účasti na medzinárodnej 
dobrovoľníckej práci s cieľom uľahčiť súčinnosť medzi verejným a súkromným sektorom 
v oblasti rozvojovej spolupráce; žiada Komisiu, aby prostredníctvom budúceho 
Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc podporovala iniciatívy 
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podnikov vyvíjané v tomto smere;

8. vyzýva Komisiu, a najmä jej GR pre spravodlivosť, aby predložili návrhy týkajúce sa 
extrateritoriálnej súdnej právomoci súdov EÚ v prípadoch porušovania ľudských práv 
spoločnosťami EÚ alebo ich pobočkami, subdodávateľmi alebo obchodnými partnermi;

9. potvrdzuje význam rozširovania postupov a politík v oblasti sociálnej zodpovednosti vo 
veľkých spoločnostiach; preto vyzýva Komisiu, aby zdôraznila význam začlenenia 
sociálnej zodpovednosti podnikov do vzdelávania a odbornej prípravy, a to najmä v rámci 
obchodných a manažérskych škôl;
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