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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja vzajemne koristi sodelovanja med podjetji in civilno družbo, ki lahko olajša 
iskanje skupnih strategij in izmenjavo skupnih znanj in pričakovanj; močno podpira 
zavezo Komisije, da oblikuje večstranske platforme za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb, da se pospeši sodelovanje med podjetji in družbo pri 
najpomembnejših socialnih in okoljskih vprašanjih; poudarja, da bi za socialno 
odgovornost gospodarskih družb utegnil biti potreben pravni okvir in da se prostovoljni 
ukrepi sicer lahko sprejmejo kot dopolnilo, vendar ne morejo nadomestiti obstoječih 
prepisov za varstvo delavcev, učinkovitega nadzora nad njihovim upoštevanjem in 
morebitnih sankcij;

2. izraža zaskrbljenost zaradi negativnih posledic, ki jih utegne imeti gospodarska kriza za 
organizacijo dela; poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji prek 
večstranskih platform dodatno spodbuja iskanje trajnostnih rešitev, ki bodo zagotovile 
polno spoštovanje pravic delavcev glede enake obravnave, organizacije delovnega časa in 
negotove zaposlitve;

3. soglaša s sporočilom Komisije glede dejstva, da je spoštovanje veljavne zakonodaje in 
kolektivnih pogodb med socialnimi partnerji nujen pogoj za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb; poleg tega meni, da družbena odgovornost nujno vključuje korektne 
sindikalne odnose, zlasti spoštovanje sindikalnih pravic, stalno obveščanje delavcev in 
njihovih predstavniških združenj ter vključitev teh združenj v odločanje družbe;

4. meni, da bi bilo treba pri oceni družbene odgovornosti gospodarske družbe upoštevati 
ravnanje družb v njeni dobavni verigi in morebitnih podizvajalcev;

5. opozarja na strateško vlogo malih in srednjih podjetij, ki lahko zaradi povezanosti z 
okoljem, kjer delujejo, lažje omogočijo širjenje družbene odgovornosti gospodarskih 
družb; poziva Komisijo, naj z nacionalnimi organi in večstranskimi platformami razvija 
oblike sektorskega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji, da se bodo lahko skupaj 
spopadala s socialnimi in okoljskimi težavami;

6. poudarja pomen razvijanja politik Unije na področju družbene odgovornosti gospodarskih 
družb kot dopolnila k razvijanju mednarodnih standardov, da se preprečijo različne 
razlage in tveganje konkurenčnih prednosti ali slabosti na nacionalni in mednarodni ravni;

7. poziva podjetja, naj spodbujajo mednarodno prostovoljstvo svojih zaposlenih, da bi se pri 
razvojnem sodelovanju spodbudile sinergije med javnim in zasebnim sektorjem; poziva 
Komisijo, naj prek bodoče evropske prostovoljne enote za humanitarno pomoč sodeluje 
pri pobudah podjetij na tem področju;

8. poziva Komisijo, zlasti GD za pravosodje, naj predstavi predloge za lažje usklajevanje 
ekstrateritorialne pristojnosti na sodiščih EU, kadar podjetja s sedežem v EU oziroma 
njihove podružnice, podizvajalci ali poslovni partnerji kršijo človekove pravice;
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9. priznava, da je pomembno povečanje praks in politik družbene odgovornosti gospodarskih 
družb v velikih družbah; zato poziva Komisijo, naj poudari, kako pomembno je uvesti 
družbeno odgovornost gospodarskih družb kot temo v izobraževanje in usposabljanje, 
zlasti v poslovnih in upravnih šolah.
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