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Evropský parlament, 

– s ohledem na články 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 a 36 Listiny 

základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na Evropskou sociální chartu, zejména na články 5, 6 a 19 této charty, 

– s ohledem na Deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách 

a právech při práci, která byla přijata v roce 1998, a na úmluvy MOP stanovující 

univerzální základní pracovní normy, pokud jde o odstranění nucené práce (č. 29 (1930) 

a č. 105 (1957)), svobodu sdružování a právo kolektivně vyjednávat (č. 87 (1948) a č. 98 

(1949)), odstranění dětské práce (č. 138 (1973) a č. 182 (1999)) a nediskriminaci 

v zaměstnání (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)),  

– s ohledem na úmluvy MOP o pracovních ustanoveních (veřejné zakázky) (č. 94) a 

o kolektivním vyjednávání (č. 154), 

– s ohledem na agendu důstojné práce MOP a na Globální pakt o pracovních místech MOP 

přijaté na základě celosvětového konsenzu dne 19. června 2009 na Mezinárodní 

konferenci práce, 

– s ohledem na Deklaraci o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci, která byla 

přijata na základě konsensu 183 členských států MOP dne 10. června 2008, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) a další nástroje Organizace 

spojených národů v oblasti lidských práv, zejména Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech (1966) a Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních 

a kulturních právech (1966), Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové 

diskriminace (1965), Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (1979), Úmluvu 

o právech dítěte (1989), Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících 

pracovníků a jejich rodinných příslušníků (1990) a Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením (2006), 

– s ohledem na zásady emancipace orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení 

postavení žen, které byly vyhlášeny v březnu 2010 a které obsahují pokyny, jak se ženy 

mohou emancipovat na pracovišti, na trhu a ve své komunitě, a jsou výsledkem 

spolupráce mezi uvedeným orgánem a iniciativou OSN nazvanou „Global Compact“, 

– s ohledem na tzv. Consistency Project, což je projekt spolupráce mezi organizací Climate 

Disclosure Standards Board (CDSB), globální iniciativou pro podávání zpráv (Global 

Reporting Initiative, GRI), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 



a Organizací spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), jehož cílem je 

podporovat větší soudržnost v rámci přístupu k žádostem o poskytnutí korporátních 

informací týkajících se změny klimatu a k jejich poskytování, 

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a na závěry Rady 

pro zahraniční věci ze dne 8. prosince 20091, 

– s ohledem na směrnice OECD pro nadnárodní podniky aktualizované v květnu 2011, 

– s ohledem na Úmluvu OECD o boji proti podplácení z roku 1997, 

– s ohledem na globální iniciativu pro podávání zpráv, 

– s ohledem na vytvoření Mezinárodní rady pro integrované podávání zpráv (IIRC), 

– s ohledem na dánský zákon o finančních výkazech (2008), 

– s ohledem na celosvětovou úmluvu OSN Global Compact,  

– s ohledem na studii o nedostatcích řízení mezinárodních nástrojů pro sociální 

odpovědnost podniků a stávajících evropských právních předpisů, která byla vypracována 

pro Komisi v říjnu 2010 (známá jako „edinburghská studie“)2 a jejíž závěry byly uvedeny 

ve výroční zprávě Evropského parlamentu o lidských právech z roku 20113, kterou 

v plném rozsahu přijala za svou Evropská rada, 

– s ohledem na odstavce 46 a 47 závěrečného dokumentu Světového summitu OSN 

o udržitelném rozvoji Rio+20 v roce 2012,  

– s ohledem na zásady OSN pro odpovědné investování (UNPRI), 

– s ohledem na mezinárodní normu ISO 26000 ze dne 1. listopadu 2010, která poskytuje 

pokyny pro sociální odpovědnost podniků, 

– s ohledem na studii 99 podniků z roku 2009 nazvanou „Green Winners“4, 

– s ohledem na vznik evropského mnohostranného fóra o sociální odpovědnosti podniků, 

které zahájilo činnost dne 16. října 2002, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 

2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby5, 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných 

                                                 
1  http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-

Framework and 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf. 

2  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-
rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf . 

3  Přijaté texty, P7_TA(2012)0126. 
4  http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21. 
5  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf
http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21


zakázek předložený Komisí (COM(2011)0896), 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti 

a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1, které 

nahradilo bruselskou úmluvu z roku 1968, pokud jde o vztahy mezi Dánskem a ostatními 

členskými státy, 

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 3. prosince 2001 o krocích v návaznosti na zelenou 

knihu o sociální odpovědnosti podniků2, 

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 6. února 2003 o sociální odpovědnosti podniků3, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Podpora slušné práce pro všechny – příspěvek 

Unie k provádění agendy slušné práce ve světě“ (COM(2006)0249) (sdělení Komise 

o slušné práci pro všechny), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Modernizace práva společností a efektivnější 

řízení podniků – plán postupu“ (COM(2003)0284) (akční plán řízení podniků), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti – obchodní 

politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ (COM(2010)0612), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Balíček ‚Odpovědné podniky‘ “ 

(COM(2011)0685), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí 

k intenzivnímu růstu pracovních míst“ (COM(2012)0173), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet 

příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství 

a sociálních inovací“ (COM(2011)0682), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 

a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“ 

(COM(2010)0491), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2002 o Zelené knize Komise o podpoře 

evropského rámce sociální odpovědnosti podniků4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. května 2003 o sdělení Komise o sociální 

odpovědnosti podniků: příspěvek podnikání k udržitelnému rozvoji5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2007 o sociální odpovědnosti podniků: nové 

                                                 
1  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. 
2  Úř. věst. C 86, 10.4.2002, s. 3. 
3  Úř. věst. C 39, 18.2.2003, s. 3. 
4  Úř. věst. C 187 E, 7.8.2003, s. 180. 
5  Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 73. 



partnerství1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků 

v dohodách o mezinárodním obchodu2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o EU 2020, v němž se uvádí, že 

sociální odpovědnost podniků a řízení podniků jsou neoddělitelně spjaty3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 o iniciativě pro sociální podnikání – 

vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního 

hospodářství a sociálních inovací4, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

24. května 2012 ke sdělení Komise nazvanému „Obnovená strategie EU pro sociální 

odpovědnost podniků na období 2011–2014“5, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost 

podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681), 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Výboru pro 

právní záležitosti, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro 

mezinárodní obchod a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0023/2013), 

A. vzhledem k tomu, že pojem sociální odpovědnosti podniků nesmí být zneužit k novému 

definování mezinárodně dohodnutých minimálních platných norem, ale musí se snažit 

vyhodnotit uplatňování těchto norem a lépe pochopit způsob, jakým mohou být učiněny 

snadno a přímo použitelnými podniky všech velikostí; 

B. vzhledem k tomu, že pojem sociální odpovědnosti podniků, jak je obvykle používán 

orgány EU, je třeba do značné míry považovat za nerozeznatelný od přidruženého pojmu 

zodpovědného či etického podnikání, otázek „životního prostředí, společnosti a správy“ 

a pojmů udržitelného rozvoje a zodpovědnosti podniků; 

C. vzhledem k tomu, že mnohostranný přístup musí zůstat i nadále základním kamenem 

všech iniciativ podporovaných EU v oblasti sociální odpovědnosti podniků a základem 

sociální odpovědnosti podniků ze strany samotných podniků, a to už od místní úrovně; 

D. vzhledem k tomu, že globální iniciativa pro podávání zpráv poskytla metodologii 

podnikové transparentnosti, která je mezinárodně zdaleka nejuznávanější, a dále 

vzhledem k tomu, že vytvoření Mezinárodní rady pro integrované podávání zpráv (IIRC) 

zapojující hlavní globální subjekty činné v oblasti zodpovědnosti podniků a zabývající se 

stanovováním standardů ukazuje, že začleňování otázky udržitelnosti aktivit podniků do 

finančních výkazů se za méně než jedno desetiletí stane celosvětovou normou; 

                                                 
1  Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 45. 
2  Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101. 
3  Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 57. 
4  Přijaté texty, P7_TA(2012)0429. 
5  Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 77. 



E. vzhledem k tomu, že projekt Accounting for Sustainability prince Charlese, iniciativa 

Ekonomie pro ekosystémy a biologickou rozmanitost (TEEB) a Program OSN na 

ochranu životního prostředí umožnily podnikům plně a správně pochopit stanovování 

peněžní hodnoty svého externího sociálního a environmentálního dopadu, a tedy 

i začlenit tento aspekt do finančního řízení podniků; 

F. vzhledem k tomu, že v komunitě investorů došlo k radikální změně, totiž že 1 123 

investorů, kteří spravují celková aktiva ve výši 32 bilionů US dolarů, přijalo zásady OSN 

pro odpovědné investování (UNPRI); vzhledem k tomu, že Evropské fórum pro 

udržitelné investování odhaduje, že trh sociálně odpovědných investic dosáhl v září 2010 

celosvětově přibližně hodnoty 7 bilionů EUR, a vzhledem k tomu, že 82 investorů 

spravujících aktiva v hodnotě 50 bilionů USD a pod vedením Aviva Global Investors 

vyzvalo na summitu OSN o udržitelném rozvoji k tomu, aby se podávání zpráv 

o udržitelnosti aktivity podniků stalo povinným; 

G. vzhledem k tomu, že utvoření evropského mnohostranného fóra o sociální odpovědnosti 

podniků, zahájení několika pilotních a výzkumných projektů a aktivity bývalé Aliance 

pro podnikání (Alliance for Business) otevřely cestu pro evropskou činnost v oblasti 

sociální odpovědnosti podniků společně s cenným a pokračujícím příspěvkem ze strany 

evropských organizací na podporu sociální odpovědnosti podniků, včetně Evropské sítě 

sociální odpovědnosti podniků (CSR Europe), Evropské akademie podnikání ve 

společnosti (European Academy of Business in Society, EABIS), Evropského fóra pro 

udržitelné investování (European Sustainable Investment Forum, Eurosif) a Evropské 

koalice pro odpovědnost korporací (European Coalition for Corporate Justice, ECCJ); 

H. vzhledem k tomu, že některé společné standardy sociální odpovědnosti podniků mají 

zásadní význam, vzhledem k tomu, že materiální rozdíly rovněž vyžadují diferenciovaný 

přístup průmyslových podniků a že v rámci sociální odpovědnosti podniků není ve 

svobodné společnosti možné, aby byla dobročinnost povinná, jelikož by to mohlo snížit 

ochotu lidí se na ní podílet;  

I. vzhledem k tomu, že podnikové kodexy chování hrají důležitou úlohu při zavádění 

sociální odpovědnosti podniků a zvyšování povědomí o ní, že však představují 

nedostatečnou reakci, neboť často postrádají přesnost a soudržnost s platnými 

mezinárodními normami a jsou známy případy, kdy dochází u důležitých otázek 

k vyhýbání se jejich uplatňování, nejsou dostatečně srovnatelné a jejich uplatňování není 

dostatečně transparentní; 

J. vzhledem k tomu, že OSN s plnou podporou ze strany členských států EU, Mezinárodní 

organizace zaměstnavatelů a Mezinárodní obchodní komory jednomyslně přijala obecné 

zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv, přičemž 

podpořila koncepci „inteligentní kombinace“ zákonem stanovených a dobrovolných 

aktivit; 

K. vzhledem k tomu, že bývalý zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro oblast 

obchodu a lidských práv John Ruggie v rámci konference o sociální odpovědnosti 

podniků svolané tehdejším švédským předsednictvím vyzval členské státy k tomu, aby 

vyjasnily extrateritorální soudní příslušnost a podporovaly její uplatňování v případech 

podniků aktivních ve zranitelných zemích třetího světa; vzhledem k tomu, že jeho výroky 

byly následně převzaty do závěrů ze zasedání Evropské rady, aniž by však byly dodnes 

učiněny jakékoli následné kroky; 



L. vzhledem ke studii Komise o nedostatcích řízení mezinárodních nástrojů pro sociální 

odpovědnost podniků a stávajících evropských právních předpisů, která byla zveřejněna 

v říjnu 2010 (známá jako „edinburghská studie“) a jejíž závěry byly uvedeny ve výroční 

zprávě o lidských právech z roku 2011, kterou plně přijaly za svou Evropská rada 

a Parlament; 

M. vzhledem k tomu, že směrnice OECD pro nadnárodní podniky jsou nejdůvěryhodnějším 

mezinárodním standardem na poli sociální odpovědnosti podniků, a vzhledem k tomu, že 

jejich aktualizace, která byla přijata v květnu 2011, představuje významnou příležitost 

podpořit uplatňování zásad sociální odpovědnosti podniků; 

N. vzhledem k tomu, že bylo zahájeno mnoho mezinárodních iniciativ usilujících o zavedení 

podávání zpráv podniků o udržitelnosti, včetně povinnosti předkládat zprávy uložené 

podnikům vlastněným čínským státem a povinnosti pro podniky předkládat zprávy 

o uplatňování pokynů o sociální odpovědnosti podniků vypracovaných indickou vládou, 

spolu se skutečností, že bude podnikům uložena povinnost, aby zveřejňovaly svou 

výkonnost v oblasti udržitelnosti, zůstává jako jeden z požadavků pro jejich kótování na 

burze v Brazílii, Jihoafrické republice a Malajsii a jako požadavek Komise pro cenné 

papíry a burzy Spojených států amerických; 

O. vzhledem k tomu, že dánský zákon o finančních výkazech (2008) týkající se podávání 

zpráv podniků o udržitelnosti se specifickými dodatečnými povinnostmi v této oblasti se 

v souvislosti se změnou klimatu a dopadem na lidská práva ukázal jako velmi populární 

mezi dánskými podniky, z nichž se 97 % rozhodlo, že budou tyto zprávy předkládat, 

navzdory ustanovení „dodržuj nebo vysvětli“ platnému v průběhu prvních tří let 

uplatňování tohoto zákona; 

P. vzhledem k tomu, že Francie a Dánsko jsou dvěma členskými státy OSN ze čtyř, které 

souhlasily s tím, že budou hrát vedoucí úlohu v uplatňování závazku OSN Rio+20 na 

podporu podávání podnikových zpráv o udržitelnosti;  

Q. vzhledem k tomu, že aktualizace směrnic OECD pro nadnárodní podniky, kterou vedlo 

Nizozemsko, byla příležitostí pro posílení jejich viditelnosti a statusu prostřednictvím 

systému vnitrostátních kontaktních bodů, ukončila systém „propojení s investicemi“, 

který bránil jejich plnému uplatňování na dodavatelský řetězec, a plně začlenila obecné 

zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv; 

R. vzhledem k tomu, že usnesení Evropského parlamentu o strategii EU 2020 uvádí, že 

sociální odpovědnost podniků a řízení podniků jsou neoddělitelně spjaty; 

S. vzhledem k tomu, že studie 99 podniků z roku 2009 nazvaná „Zelení vítězové“ ukázala, 

že v 16 různých průmyslových odvětvích byly podniky se strategií v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků úspěšnější než průměr jejich odvětví, a to o více než 15 %, což 

představovalo nárůst tržní kapitalizace o 498 milionů EUR (650 milionů US dolarů) na 

společnost; 

T. vzhledem k tomu, že globální průzkum mínění z roku 2012 mezi výkonnými řediteli 

ukazuje, že podniky uznávají, že růst vyžaduje úzkou spolupráci s místními obyvateli; 

vzhledem k tomu, že například více než 60 % dotázaných plánuje navýšit 

v nadcházejících třech letech investice s cílem napomoci tomu, aby si pracovníci udrželi 

dobrý zdravotní stav; 



1. je si vědom toho, že sdělení Komise je součástí řady politických prohlášení, která mají 

zajistit, aby byla sociální odpovědnost podniků šířeji propagována, zakotvena do politik 

EU a stala se zavedenou zásadou, jíž se řídí evropská činnost; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby využily strategii pro sociální odpovědnost podniků na období 2014–2020 

jakožto základ pro přijímání praktických opatření s cílem pobízet podniky k zapojení do 

sociální odpovědnosti podniků;  

2. zdůrazňuje, že aktivní povědomí o sociální odpovědnosti přináší podnikům větší důvěru 

a lepší přijímání ze strany veřejnosti; 

3. souhlasí nicméně s analýzou uvedenou ve sdělení, že postupy v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků jsou dosud omezeny na menšinu velkých podniků, navzdory přímé 

výzvě obsažené ve sděleních Komise z roku 2001 a 2006, aby se do sociální odpovědnosti 

podniků zapojilo více podniků; domnívá se však, že podniky byly vždy zapojeny do 

společnosti, v níž působí, a že sociální odpovědnost podniků může být zavedena pro 

podniky jakékoli velikosti; konstatuje také, že je třeba zapojit do diskuse o sociální 

odpovědnosti podniků malé a střední podniky, z nichž mnoho sociální odpovědnost 

podniků přijalo na základě neformálního a intuitivního přístupu, který předpokládá 

minimální množství administrativy a nulové zvýšení nákladů;   

4. 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; 

5. s politováním konstatuje, že sociální odpovědnost podniků se i nadále zaměřuje na 

environmentální standardy na úkor standardů sociálních, a to navzdory skutečnosti, že 

sociální standardy jsou klíčové pro obnovení společenského klimatu příznivého pro 

hospodářský růst a sociální konvergenci; 

6. je přesvědčen, že celosvětová finanční krize s sebou nese skutečné riziko, že političtí 

činitelé, a to i v EU, propadnou krátkodobému plánování a zaměří se výhradně na 

opatření, jejichž účelem bude zajistit úzce definovanou transparentnost a zodpovědnost na 

finančních trzích, na úkor naléhavé potřeby zajistit, aby finanční a průmyslová odvětví 

soudržným způsobem vyřešila akutní a zásadní problémy poškozování životního prostředí 

a sociální dezintegrace; 

7. varuje, že podniky mohou být v budoucnu udržitelné pouze tehdy, fungují-li v rámci 

udržitelného hospodářství, a že neexistuje alternativa vůči přizpůsobení se nízkouhlíkové 

budoucnosti, která zahrnuje rovněž ochránění sociálního a přírodního kapitálu ve světě 

a je procesem, v němž musí hrát sociální odpovědnost podniků rozhodující úlohu; 

8. domnívá se, že zvyšování sociální odpovědnosti podniků je třeba zlepšit důrazem na 

globální nástroje sociální odpovědnosti podniků, novým impulsem z předních firem pro 

jejich partnery, zlepšením zveřejňování sociálních a environmentálních informací 

společnostmi, používáním vhodných obecných pokynů, podporou iniciativ ze strany 

veřejné správy s cílem vytvořit vhodné podmínky pro spolupráci v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků a poskytováním vhodných nástrojů, jako je např. systém pobídek, 

důkladnou analýzou dopadu stávajících iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti podniků, 

podporou poskytovanou novým iniciativám v sociální sféře, přizpůsobením sociální 



odpovědnosti podniků tak, aby lépe odpovídala potřebám malých a středních podniků, 

rostoucím uvědomováním si velkého rozsahu globálních sociálních a environmentálních 

výzev, jimž Evropa a svět čelí, ze strany podnikatelské sféry i širší společnosti; 

9. podporuje záměr Komise prohloubit sociální odpovědnost podniků v Evropě tím, že 

vypracuje obecné pokyny a bude podporovat mnohostranné iniciativy pro jednotlivá 

průmyslová odvětví, a vyzývá přední firmy a sdružení, aby se do této iniciativy zapojily; 

10. opakuje, že sociální odpovědnost podniků musí pokročit od postupu k výsledkům; 

11. vítá skutečnost, že definice sociální odpovědnosti podniků uvedená ve sdělení Komise, 

jež odráží nový přístup, který Komise poprvé přijala na mnohostranném fóru o sociální 

odpovědnosti podniků v roce 2009, poskytuje potřebnou možnost pro vytvoření 

inkluzívního přístupu a konsensu a náležitě zohledňuje novou dohodu o této otázce 

dosaženou mezi podniky a ostatními zúčastněnými stranami díky jednomyslnému 

schválení obecných zásad OSN a dalších nástrojů, jako je např. norma ISO 26000 Pokyny 

pro oblast společenské odpovědnosti; vítá začleňování sociálních, environmentálních, 

etických a lidskoprávních otázek do činností podniků; trvá na tom, že Komise musí lépe 

rozlišovat mezi: 1. dobročinnou aktivitou podniků, 2. sociálními činnostmi podniků 

vycházejícími z pravidel a mezinárodních standardů a 3. antisociálními kroky podniků, 

které porušují zákony, pravidla a mezinárodní standardy a jsou protizákonné 

a vykořisťující, např. dětská nebo nucená práce, a které by měly být důrazně odsouzeny; 

12. opakuje, že sociální odpovědnost podniků se musí vztahovat také na jejich činnost ve 

vztahu ke třetím zemím a ve třetích zemích; 

13. se zájmem konstatuje, že Komise začala do obchodních dohod EU začleňovat odkazy na 

sociální odpovědnost podniků; domnívá se, že sociální a environmentální odpovědnost 

podniků se s ohledem na značný význam velkých podniků, jejich dceřiných společností 

a dodavatelských řetězců pro mezinárodní obchod musí v rámci kapitoly o udržitelném 

rozvoji stát součástí obchodních dohod EU; vyzývá Komisi, aby vypracovala konkrétní 

návrhy na provádění těchto zásad sociální odpovědnosti podniků v rámci obchodní 

politiky; 

14. je přesvědčen, že sociální odpovědnost by měla také odrážet základní principy a práva, 

jako jsou např. práva formulovaná Mezinárodní organizací práce, zejména včetně 

svobody shromažďování, práva na kolektivní vyjednávání, zákazu nucené práce 

a odstranění práce dětí a diskriminace v pracovním procesu; 

15. je velmi potěšen příspěvkem komisařů pro zaměstnanost, pro podniky a pro vnitřní trh 

a jejich útvarů, neboť v tomto sdělení Komise prokázali konstruktivní přístup hledící do 

budoucna; uznává přínos dalších služeb Komise prostřednictvím meziútvarové skupiny 

pro sociální odpovědnost podniků; vyzývá nicméně předsedu Komise, aby se osobně 

podílel na práci v oblasti sociální odpovědnosti podniků a zajistil, aby Komise plně přijala 

za svůj závazek vůči sociální odpovědnosti podniků, a to především v generálních 

ředitelstvích pro životní prostředí a pro vnější vztahy; 

16. je přesvědčen, že sociální odpovědnost podniků musí zahrnovat sociální opatření v oblasti 

odborného vzdělávání, rovnováhy profesního a soukromého života a přiměřené pracovní 

podmínky; znovu uvádí, že je přesvědčen o hospodářském významu sociální 

odpovědnosti podniků, ale opakuje, že pokud se v dané situaci nebo v daném podniku 



neuplatní v krátkodobém horizontu, nelze jej nikdy použít jako výmluvu 

pro nezodpovědné chování či protispolečenské jednání; je přesvědčen, že o účinnosti 

sociální odpovědnosti podniků existují dostatečné poznatky potvrzené výzkumem a že by 

mělo být upřednostňováno šíření výsledků tohoto výzkumu; vyzývá k zahájení nového 

výzkumu v oblasti sociální odpovědnosti podniků, který by se zabýval vyhodnocením 

kumulativního dopadu změny chování podniků způsobené uplatňováním sociální 

odpovědnosti podniků při řešení celkových evropských a celosvětových výzev, jako jsou 

např. emise CO2, zvyšování kyselosti vody, extrémní chudoba, dětská práce či nerovnost, 

a vyzývá dále k tomu, aby byly výsledky tohoto výzkumu posléze zpětně využity v rámci 

evropského přínosu při vypracovávání celosvětových iniciativ v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků; 

17. je si vědom toho, že závažné nedostatky v iniciativách v oblasti sociální odpovědnosti 

podniků vznikají tehdy, podaří-li se podnikům, které se pyšní uplatňováním sociální 

odpovědnosti podniků, vyhnout hlavním zájmovým skupinám nebo citlivým otázkám 

týkajícím se jejich podnikání a jejich globálního podnikatelského řetězce; vyzývá Komisi, 

aby ve spolupráci s finančními úřady a sociálními partnery navázala na předchozí činnost 

„laboratoří“ sociální odpovědnosti podniků s cílem lépe zjistit, jak by mohly podniky 

a jejich zainteresované strany objektivně odhalovat sociální a ekologické problémy, které 

jsou pro daný podnik zásadní, a vyzývá dále k tomu, aby byl výběr zainteresovaných 

stran, které budou zapojeny do iniciativ podniku v oblasti sociální odpovědnosti podniků, 

spravedlivý a vyvážený; 

18. je přesvědčen, že spotřebitelé se stálé více zaměřují na aktivity podniků v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků, a naléhavě proto podniky vybízí, aby zaujaly transparentní přístup, 

a to především pokud se jedná o korporátní aktivity spojené s etickými, sociálními 

a environmentálními otázkami;  

19. zdůrazňuje, že sociální odpovědnost podniků bude životaschopnou iniciativou pouze 

v případě, jsou-li dodržována platná právní ustanovení a místní regulace sazeb pro 

sociální partnery; 

20. konstatuje, že při hodnocení sociální odpovědnosti určitého podniku je třeba zohlednit 

i chování podniků v jeho dodavatelském řetězci a jednání jeho případných subdodavatelů; 

Udržitelné oživení 

21. podporuje skutečnost uvedenou ve sdělení Komise, že součástí sociální odpovědnosti 

podniků je „pomáhat zmírňovat sociální důsledky současné krize“ a hledat udržitelné 

podnikatelské modely; vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikům ve spolupráci se 

zástupci pracovníků pomohly zapojit se do sociální odpovědnosti podniků; vyzývá 

podniky, aby zvážily přijetí iniciativ zaměřených na zachování a vytváření pracovních 

příležitostí, zejména pro mladé lidi a ženy, a to ve všech oblastech činnosti (např. řízení 

a odborné vzdělávání, trhy, personální obsazení, životní prostředí a společnost), a aby 

přitom kladly zvláštní důraz na osoby, které jsou vícenásobně znevýhodněny, např. Romy 

nebo zdravotně postižené, a na nábor nejen řadových pracovníků, ale také na obsazování 

vyšších manažerských pozic najímáním osob z místního trhu a kupříkladu na zavedení 

systému, jenž by absolventům vysokoškolského studia umožnil účastnit se kvalitních stáží 

s cílem získat pracovní zkušenosti, které jsou pro zaměstnavatele v soukromém sektoru 

užitečné; 



22. je přesvědčen, že podniky by měly být zapojeny do řešení sociálních problémů, které dále 

zhoršila hospodářská krize, jako jsou např. nedostatek bytů nebo chudoba, a do rozvoje 

komunit, v nichž jsou činné; 

23. uznává, že hospodářská krize byla doprovázena zvýšeným používáním příležitostného 

zaměstnání, zejména pokud jde o ženy, rozdíly v pracovních podmínkách, které částečně 

vznikají na základě subdodavatelství, zvýšeným výskytem vynucené práce na částečný 

úvazek u mnoha osob, které si přejí pracovat na úvazek plný, nárůstem vykořisťující 

práce a pracovních praktik a obnovou neformálního sektoru; vyzývá Komisi a evropské 

mnohostranné fórum, aby specificky přezkoumaly nárůst využívání subdodávek; naléhavě 

vyzývá, aby tato práce zohledňovala uplatňovatelnost obecných zásad OSN na 

dodavatelský řetězec, a především na koncepci hodnocení dopadů, a to bez ohledu na 

jednotlivé úrovně dodavatelů;  

24. konstatuje, že součástí sociální odpovědnosti podniků je také dodržování právních 

předpisů ohledně fyzických pracovních podmínek, stanovení postupů a plánů náboru 

a propouštění zaměstnanců, ochrana jejich osobních údajů a soukromí a včasné vyplácení 

mezd a dalších peněžitých nároků, a vyzývá k jejich dodržování; 

25. uvědomuje si, že krize má určité dopady na předivo společnosti; vítá skutečnost, že 

podniky přijaly širokou škálu opatření s cílem začlenit zranitelné a znevýhodněné skupiny 

do trhu práce; požaduje po podnicích, aby podobné iniciativy sledovaly; zdůrazňuje však, 

že zavírání podniků a omezování výdajů ohrožuje některé výdobytky dosažené 

prostřednictvím sociální odpovědnosti podniků, jako jsou např. zaměstnávání 

zranitelných skupin ve společnosti, zejména zdravotně postižených osob, zdokonalení 

odborné přípravy a statusu těchto pracovníků, propagace inovativní nové formy sociálně 

užitečné produkce a služeb např. prostřednictvím úvěrových svazů, propagace nových 

modelů zaměstnávání prostřednictvím sociálního podnikání, družstev a spravedlivého 

obchodu; domnívá se, že je tudíž zásadní stanovit pro sociální opatření příslušné 

ukazatele; vyzývá Komisi, aby provedla rozsáhlou analýzu sociálních dopadů krize na 

tyto iniciativy, která by zohledňovala genderový přístup a zaměřovala se na země jižní 

Evropy, a aby její výsledek plně konzultovala se sociálními partnery a zainteresovanými 

stranami v sociální odpovědnosti podniků;  

26. je přesvědčen, že opatření v rámci sociální odpovědnosti podniků nejsou jen přínosem pro 

společnost jako celek, ale pomáhají také podnikům zlepšit si svůj obrázek a posílit své 

postavení v očích potenciálních spotřebitelů, čímž jim umožňují být v dlouhodobém 

horizontu hospodářsky životaschopné; 

27. konstatuje, že zavedení programů rozvíjení dovedností a celoživotního učení určených 

pracovníkům, pravidelných individuálních hodnocení pracovníků a programu správy 

talentů, jakož i stanovování jednotlivých podnikových cílů a cílů osobního rozvoje pro 

pracovníky posiluje jejich motivaci a odhodlání a je zásadní součástí sociální 

odpovědnosti podniků; 

28. upozorňuje na skutečnost, že obzvláště v době krize by podniky fungující v souladu se 

zásadami sociální odpovědnosti podniků měly napomáhat rozvoji inovativních kapacit 

jejich regionu prostřednictvím zavádění inovativních a environmentálně šetrných 

technologických řešení do výrobních závodů a také prostřednictvím nových investic 

a modernizace; zdůrazňuje, že začlenění environmentálních otázek, jako jsou biologická 

rozmanitost, změna klimatu, účinnost zdrojů nebo environmentální zdraví, do obchodních 



operací nabízí potenciál, pokud jde o podporu udržitelné obnovy; 

29. domnívá se, že finanční krize mohla v některých případech otřást důvěrou zaměstnanců 

v povinnosti podniků plnit v důsledku krize dlouhodobé závazky v oblasti soukromého 

důchodového zabezpečení, s přihlédnutím k rozdílům mezi jednotlivými systémy 

důchodového zabezpečení v EU; vybízí příslušné podniky, aby se ve spolupráci s Komisí 

a sociálními partnery tímto problémem zabývaly, a to i prostřednictvím zavedení 

otevřených a inkluzívních opatření založených na pravidlech s cílem spravovat penzijní 

investice, a aby se v rámci sociální odpovědnosti podniků zabývaly vyřešením otázky 

aktivního stárnutí v době demografické změny, která je jednou ze širších výzev; považuje 

za zásadní, má-li dojít k hospodářské obnově, obnovit důvěru mezi zaměstnanci 

a podniky; 

Přístup zahrnující mezinárodní organizace a mnoho zúčastněných stran 

30. vyjadřuje velké uznání, že Komise ve svém sdělení klade důraz na posilování 

a uplatňování mezinárodních norem, a s ohledem na aktualizaci směrnic OECD v roce 

2011 a schválení obecných zásad OSN se domnívá, že hlavní důraz opatření EU musí být 

nyní zaměřen na podporu a řádné provádění těchto směrnic a zásad ze strany evropských 

podniků; zdůrazňuje, že směrnice OECD byly vymezeny a uznány na mezinárodní úrovni 

s cílem zavést a zachovat rovné podmínky pro všechny a zároveň podporovat otevřené, 

spravedlivé a zodpovědné obchodní praktiky na celém světě; navrhuje, aby Komise 

podávala Evropskému parlamentu a Radě každoroční zprávu o uplatňování směrnic 

OECD v Evropské unii; 

31. zdůrazňuje význam toho, aby šel rozvoj politik Unie v oblasti sociální odpovědnosti 

podniků ruku v ruce s mezinárodními standardy, a sice s cílem vyvarovat se rozdílných 

výkladů v jednotlivých zemích a rizika zvýhodnění nebo znevýhodnění v hospodářské 

soutěži na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni; 

32. trvá na tom, že každý z 27 členských států musí urychlit revizi svých národních akčních 

plánů týkajících se sociální odpovědnosti podniků a rozvoj vnitrostátních plánů provádění 

příslušných směrnic OECD a obecných zásad OSN, přičemž obojí by mělo být 

dokončeno nejpozději v prosinci roku 2013; domnívá se, že členské státy by měly zajistit, 

aby tyto plány byly navrženy za účasti všech příslušných zainteresovaných stran, včetně 

nevládních organizací, občanské společnosti, odborů, organizací zaměstnavatelů 

a vnitrostátních organizací pro lidská práva; vyzývá EU, aby usnadnila zprostředkování 

zkušeností těch členských států, které tímto procesem právě procházejí; vybízí členské 

státy, aby se inspirovaly zásadami obsaženými v normě ISO 26000, nejnovější verzí 

zásad iniciativy pro podávání zpráv a pokyny vypracovanými Evropskou skupinou 

vnitrostátních organizací pro lidská práva; 

33. vyzývá k nastolení větší politické soudržnosti na úrovni EU uvedením veřejných zakázek, 

vývozních úvěrů, řádné správy věcí veřejných, hospodářské soutěže, rozvoje, obchodu, 

investic a dalších politik a dohod v soulad s mezinárodními standardy v oblasti lidských 

práv, sociálními standardy a standardy v oblasti životního prostředí, jež jsou stanoveny 

v příslušných směrnicích a zásadách OECD a OSN; v této souvislosti požaduje, aby bylo 

vyvinuto větší úsilí o vzájemnou spolupráci se zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů 

a spotřebitelů a aby bylo současně využíváno poradenství ze strany příslušných 

vnitrostátních organizací pro lidská práva, jež je obsaženo například ve stanovisku 

Evropské skupiny vnitrostátních organizací pro lidská práva Komisi k otázce lidských 



práv a zadávání zakázek; žádá smysluplné a odpovídající zhodnocení dopadů 

legislativních návrhů s ohledem na možný nesoulad s obecnými zásadami OSN a trvá na 

koordinaci s pracovní skupinou OSN pro podnikání a lidská práva, aby se předešlo 

nesourodým a nedůsledným výkladům těchto obecných zásad; 

34. vítá zejména začlenění odvětví informačních a komunikačních technologií do konkrétních 

evropských pokynů týkajících se oblasti podnikání a lidských práv; uznává, že existuje 

skutečné dilema, které vyplývá z potřeby ochrany soukromí a boje proti nezákonnému 

obsahu na jedné straně a z ochrany svobody projevu na straně druhé, jak prokázala 

nedávná kontroverze vyvolaná protiislámským videem zveřejněným na YouTube; 

vyzývá, aby se mnohem více evropských podniků zapojilo do přední mnohostranné 

iniciativy v této oblasti, kterou je iniciativa celosvětové sítě (GNI), jejíž členskou 

základnu tvoří převážně podniky se sídlem v USA; 

35. trvá na tom, že veškeré financování obchodu a rozvoje, jež subjektům soukromého 

sektoru nabízejí investiční nástroje EU, Evropská investiční banka a Evropská banka pro 

obnovu a rozvoj, by se mělo zakládat na smluvních ustanoveních, která vyžadují 

dodržování směrnic OECD pro nadnárodní podniky a obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv, s ustanoveními o odpovědnosti a jasným mechanismem pro 

podívání stížností; znovu opakuje svou výzvu členským státům, aby učinily totéž, pokud 

jde o poskytování vývozních úvěrů podnikům; 

36. vítá iniciativu Komise, aby akční plány jednotlivých členských států uplatňovaly obecné 

zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv; vyzývá Evropskou službu pro vnější 

činnost (ESVČ), aby více přispívala k uplatňování těchto zásad na vyšší úrovni a 

k podpoře účinného sledování a podávání zpráv; v zájmu pokroku při jejich uplatňování 

vyzývá k uskutečňování procesu vzájemného hodnocení mezi členskými státy; vyzývá 

Komisi a ESVČ, aby zhodnotily provádění akčních plánů a posoudily kroky podniknuté 

na úrovni EU a aby před koncem roku 2014 podaly zprávu Evropské radě a Parlamentu; 

37. uznává, že podniky stále častěji působí v nestabilních státech a že mají povinnost chránit 

své zaměstnance před konflikty, terorismem a organizovaným zločinem; trvá nicméně na 

tom, že podniky mají stejně tak povinnost zajistit, aby bezpečnostní opatření 

neohrožovala mír nebo bezpečnost ostatních v oblastech, v nichž působí, na základě 

čehož by mohly být obviněny ze spoluviny na porušování lidských práv; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby zajistily mnohem rozsáhlejší přijetí mezinárodních zásad dobrovolné 

bezpečnosti a aby se snažily dohodnout na mezinárodním regulačním rámci v oblasti 

regulace, sledování a dohledu nad činnostmi soukromých podniků poskytujících armádní 

a bezpečnostní služby; 

38. vyzývá podniky a další zúčastněné strany, aby se konstruktivně zapojily do procesu 

Komise týkajícího se vytváření pokynů v oblasti lidských práv specifických pro 

jednotlivá odvětví a aby tyto výsledné pokyny po jejich dokončení uplatňovaly;  

39. vyzývá Komisi, zejména pak její GŘ pro spravedlnost, aby předložila návrhy, které by 

u soudů v EU umožnily snazší přístup ke spravedlnosti ve věcech nejkrajnějšího, 

nehorázného porušování lidských nebo pracovních práv ze strany podniků sídlících 

v Evropě nebo ze strany jejich dceřiných společností, subdodavatelů či obchodních 

partnerů, v souladu s doporučením zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro 

oblast obchodu a lidských práv; 



40. poznamenává také, že je třeba vyvinout a zavést mechanismy podávání zpráv 

o porušování lidských práv v rámci jednotlivých podniků; 

41. domnívá se, že studie „Green Matters“ prokazuje s konečnou platností pozitivní spojitost 

mezi podniky provádějícími sociální odpovědnost podniků a dosahováním lepší finanční 

výkonnosti při překonávání krize; podporuje koncept „odpovědné konkurenceschopnosti“ 

a zdůrazňuje, že potenciální trh se sociálně a environmentálně užitečným zbožím 

a službami zůstává zásadní tržní příležitostí pro společnosti i uspokojení sociálních 

potřeb; 

42. sdílí pohled podniků na obchod, ke kterému došel globální průzkum mínění mezi 

výkonnými řediteli z roku 2012, že udržitelný růst obchodu vyžaduje úzkou spolupráci 

s místním obyvatelstvem, vládami a obchodními partnery a investice do místních 

společenství; podporuje obchodní iniciativy v oblasti vytváření pracovních míst, odborné 

přípravy, pomoci při hospodaření s omezenými zdroji a přispívání ke zdravotním řešením 

a požaduje jejich zintenzivnění; 

43. vyzývá Evropskou Komisi, zejména její GŘ pro obchod, aby vůči směrnicím OECD 

přešla od „pasivního“ k „aktivnímu“ přístupu, a to i dodržováním deklarace OECD 

o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích, v níž jsou směrnice OECD 

obsaženy, dále pak tím, že zajistí, aby tyto směrnice byly prosazovány a trvale 

podporovány delegacemi EU ve třetích zemích, financováním iniciativ zaměřených na 

budování kapacit s podniky, odbory a občanskou společností ve třetích zemích, pokud jde 

o provádění těchto směrnic, a aby byly tyto směrnice konkrétně uvedeny ve všech nových 

dohodách mezi EU a třetími zeměmi včetně všech obchodních a investičních dohod; 

požaduje, aby EU zvýšila své diplomatické úsilí s cílem přesvědčit více zemí na 

mezinárodní úrovni, aby se připojily k podpisu, tím, že ve spolupráci s členskými státy 

poskytne konkrétní pomoc skupinám občanské společnosti, aby bylo poukázáno na 

„konkrétní případy“ údajných porušení; 

44. je přesvědčen o tom, že sociální odpovědnost podniků je pro EU důležitým nástrojem, 

který přispěje k podpoře provádění úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) na 

mezinárodní úrovni; vyzývá Komisi, aby podporovala evropské organizace a sociální 

partnery usilující o provádění pilotních projektů v souladu se směrnicemi OECD 

a dalšími mezinárodními normami sociální odpovědnosti podniků za účelem budování 

kapacit ve třetích zemích; žádá Komisi, aby stanovila konkrétní cíl pro vyjednávání 

a uzavírání nových rámcových dohod týkajících se záležitostí, jež souvisejí se sociální 

odpovědností podniků, a aby vyzvala sociální partnery, aby tyto dohody uzavřely 

v souvislosti se svým novým sektorovým přístupem k sociální odpovědnosti podniků; 

vyzývá Komisi, zejména její GŘ pro zaměstnanost, aby do sociální odpovědnosti podniků 

začlenila pracovní normy tím, že spolu s vládami třetích zemí uskuteční pilotní projekty 

zaměřené na „důstojnou práci“; 

45. souhlasí se sdělením Komise nazvaným „Obnovená strategie EU pro sociální 

odpovědnost podniků na období 2011–2014“, které tvrdí, že „předpokladem pro naplnění 

sociální odpovědnosti podniků je dodržování platných právních předpisů a kolektivních 

dohod sociálních partnerů“; domnívá se, že sociální odpovědnost podniků by měla 

doplňovat, ale rozhodně nikoli nahrazovat stávající právní předpisy, kolektivní 

vyjednávání a dialog se zaměstnanci organizovanými v odborech; domnívá se, že podniky 

by se měly zavázat k projednávání své politiky týkající se sociální odpovědnosti podniků 



– a prvků, jako je např. výroční zpráva společnosti o sociálním a environmentálním 

dopadu jejích činností – se zaměstnanci a jejich zástupci; domnívá se, že nepovinný 

soubor pravidel pro evropské rámcové dohody by měl být přijat na základě možného 

obsahu takového rámce, jak to popisuje pracovní dokument útvarů Komise na toto téma; 

46. žádá EU, a zejména Komisi, aby: 

– zajistily, aby se otázka sociální odpovědnosti podniků a lidských práv stala jednou 

z hlavních priorit jednotlivých finančních nástrojů v novém víceletém finančním 

rámci (VFR) pro období 2014–2020; a dále  

– vytvořily v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 

zvláštní podporu pro odbornou přípravu a celkové zvyšování kapacit organizací 

občanské společnosti, vnitrostátních organizací pro lidská práva, ochránců lidských 

práv, odborů a jiných organizací hájících lidská práva v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků a lidských práv; 

47. vítá skutečnost, že někteří členové obchodního sektoru využili summitu OSN Rio+20 

k prosazování nové celosvětové úmluvy o odpovědnosti podniků v rámci systému OSN; 

domnívá se, že přestože k takovéto úmluvě pravděpodobně schází několik let, EU by se 

měla do rozpravy konstruktivně zapojit; domnívá se nicméně, že takováto diskuse nesmí 

odvést pozornost tvůrců politiky v podnicích a ve vládě od toho, aby se vší naléhavostí 

pokračovali s prováděním stávajících nástrojů sociální odpovědnosti podniků; upozorňuje 

na skutečnost, že existují různé modely toho, jak by se nové podoby globální správy ve 

vztahu k sociální odpovědnosti podniků mohly vyvinout vedle systému OSN, např. na 

základě podpory růstu směrnic OECD mezi nečleny nebo prostřednictvím samostatné 

iniciativy podobně smýšlejících vlád; vyzývá EU, Komisi a členské státy, aby 

vypracovaly a prosazovaly, aby specifické návrhy konkrétního a ověřitelného obchodního 

přispění byly schváleny jakožto součást navrhovaných cílů udržitelného rozvoje OSN po 

roce 2015; 

Veřejné politiky na podporu sociální odpovědnosti podniků 

48. podporuje názor, který ve své zprávě z června 2004 vyjádřilo mnohostranné fórum, totiž 

že k prosazování sociální odpovědnosti podniků mohou významně přispět veřejné orgány, 

budou-li plnit přesvědčovací a podněcující úlohu, v neposlední řadě v oblasti veřejných 

zakázek, a vyzývá členské státy, aby prostřednictvím skupiny na vysoké úrovni a jinými 

způsoby tyto snahy opětovně významně podnítily; 

49. požaduje, aby se v případech, kdy jsou EU nebo její členské státy obchodními partnery 

(např. v případě veřejných zakázek, státních podniků, společných podniků, vývozních 

úvěrových záruk a rozsáhlých projektů ve třetích zemích), stalo prioritou dodržování 

směrnic a zásad OECD a OSN, přičemž tato priorita se promítne do konkrétních 

smluvních ujednání, z nichž budou vyplývat důsledky pro podniky, které hrubě porušují 

standardy v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí a lidských práv;  

50. zdůrazňuje význam rámce OSN „Chránit, respektovat a napravovat“ a domnívá se, že 

jeho tři pilíře – odpovědnost státu za ochranu lidských práv, odpovědnost podniků za 

dodržování lidských práv a nutnost účinnějšího přístupu k nápravě – by měly být 

podpořeny vhodnými opatřeními, jež umožní jejich provádění; 



51. zdůrazňuje, že evropské podniky, jejich dceřiné společnosti a jejich subdodavatelé hrají 

vzhledem ke svému podílu na mezinárodním obchodu zásadní úlohu při podpoře a šíření 

sociálních a pracovních standardů ve světě; uznává, že stížnosti na společnosti EU, které 

působí v zahraničí, jsou často snáze řešitelné přímo v místě působení; vyjadřuje uznání 

státům OECD za zřízení vnitrostátních kontaktních míst coby mimoprávního prostředku 

ke smírnému řešení široké škály sporů v oblasti podnikání a lidských práv; vyzývá 

nicméně podniky, aby více usilovaly o vytvoření mechanismů pro řešení stížností 

v souladu s kritérii efektivity vytyčenými v obecných zásadách OSN a aby usilovaly 

o závaznější postupy, které budou vyžadovány v mezinárodně uznávaných pravidlech 

a zásadách, zejména v nedávno aktualizovaných směrnicích OECD pro nadnárodní 

podniky, deseti zásadách OSN nazvaných „Global Compact“, normě ISO 26000 pro 

oblast společenské odpovědnosti a tripartitní deklaraci MOP o zásadách pro nadnárodní 

společnosti a sociální politiku; 

52. vyzývá k vypracování účinnějších standardů v oblasti transparentnosti a odpovědnosti 

podniků EU vyvážejících technologie, které mohou být zneužity k porušování lidských 

práv nebo k ohrožení bezpečnostních zájmů EU; 

53. vyzývá k uplatňování zásady „poznej svého koncového uživatele“ s cílem zajistit zvýšený 

dohled a prevenci, aby nedocházelo k porušování lidských práv na nižších nebo vyšších 

stupních dodavatelského řetězce a výrobního či tržního oběhu; 

54. domnívá se, že členské státy by měly dovést společnosti k odpovědnosti za přijetí zásad 

a iniciativních politik s cílem čelit diskriminaci a sociálnímu vyloučení, prosazovat 

rovnost žen a mužů a dodržovat základní práva všech osob; 

55. vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem k mnohostrannému přístupu k sociální 

odpovědnosti podniků zvážily rozšíření účasti pozorovatelů na konferencích skupiny na 

vysoké úrovni, které se konají jednou za dva roky, na dva zpravodaje z příslušných 

výborů Evropského parlamentu, zástupce Programu OSN pro životní prostředí, Rady 

OSN pro lidská práva a Mezinárodní organizace práce a vždy po jednom kandidátovi 

z řad evropských podniků, odborových svazů a občanské společnosti, které schválí 

koordinační výbor mnohostranného fóra; 

56. uznává, jak zdůrazňuje Laekenská deklarace z roku 2001, že stále zůstává zapotřebí, aby 

se orgány a instituce EU přiblížily občanům Unie; podporuje proto formálně prozkoumat 

návrh interinstitucionálního programu v oblasti lidských zdrojů „Solidarité” v orgánech 

a institucích EU, jehož cílem je usnadnit zapojení zaměstnanců orgánů a institucí 

a stážistů do komunitních činností prostřednictvím dobrovolných humanitárních 

a pozitivních sociálních činností, jež by byly součástí jak odborného vzdělávání 

zaměstnanců, tak jejich dobrovolné činnosti; zdůrazňuje skutečnost, že navrhovaný 

program je z hlediska nákladů úsporný, má vysokou přidanou hodnotu a napomohl by 

podpoře a provádění politik a programů EU; naléhavě vyzývá členské státy, aby zahrnuly 

dobrovolnou činnost zaměstnanců do svých vnitrostátních akčních plánů; požaduje, aby 

byl prostřednictvím Evropského dobrovolnického centra (CEV) podepsán „pakt“ 

o zapojení organizací občanské společnosti z celé Evropy do plnění tohoto cíle; 

57. vyzývá podniky, aby podněcovaly mezinárodní dobrovolnickou činnost vlastních 

zaměstnanců s cílem podporovat 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; 

58. domnívá se, že by členské státy měly podporovat podniky v tom, aby vypracovaly 

a zavedly opatření k řešení potřeby respektovat soukromý a rodinný život všech svých 

zaměstnanců; domnívá se, že tyto politiky a opatření by měly odpovídat zásadě rovnosti 

a měly by zahrnovat i vyjednávání o délce a organizaci pracovních hodin, úrovni platů, 

zajištění dostupnosti praktických příslušenství pro pracovníky a o flexibilních pracovních 

podmínkách, včetně povahy zaměstnaneckých smluv a možnosti dočasného přerušení 

zaměstnání; 

59. uznává, že sociální ukazatele zaostávají za těmi environmentálními, pokud jde 

o ekonomické ocenění a obecnou specifičnost v případě mnoha iniciativ sociální 

odpovědnosti podniků; domnívá se, že navzdory příručce pro sociálně odpovědné 

zadávání veřejných zakázek je EU v této oblasti příliš zdrženlivá; požaduje studii 

o „hodnocení sociálního kapitálu“, která by vedla k rozsáhlé rozpravě pod vedením 

Evropy o lepším začlenění sociálních dopadů do udržitelného řízení podniků; podporuje 

financování pilotních projektů za účelem rozvoje sociálních ukazatelů, sociálních 

ratingových agentur a praktik sociálních auditů v některých členských státech 

a obchodních odvětvích; 

60. vítá uznání role, kterou musí hrát při prosazování sociální odpovědnosti podniků zadávání 

veřejných zakázek, k čemuž patří přístup k odborné přípravě, rovnost, spravedlivý obchod 

a sociální začlenění znevýhodněných pracovníků a osob se zdravotním postižením, a to 

způsobem, který by pro podniky představoval pobídku ke zvýšení jejich sociální 

odpovědnosti; považuje však za nejasné, do jaké míry byly postupné změny právních 

předpisů EU týkajících se veřejných zakázek skutečně uplatňovány ze strany orgánů 

veřejné správy a jakého celkového dopadu bylo dosaženo v oblasti zlepšení 

environmentální a sociální výkonnosti podniků a v oblasti podněcování k sociální 

odpovědnosti podniků; požaduje další výzkum a posouzení dopadů, které vyústí v jasná 

doporučení s cílem poskytnout snadno srozumitelné pobídky pro podniky; žádá, aby sem 

byla zahrnuta analýza rostoucí praxe podniků začleňovat ujednání o sociální 

odpovědnosti podniků do svých soukromých nákupů, tj. do mezipodnikových smluv, 

a požaduje určení osvědčených postupů v této oblasti; 

61. podporuje používání informačních a komunikačních technologií a sociálních médií 

k povzbuzování těch, kteří mají globální zájem účastnit se aktivněji mnohostranných 

konzultací; 

62. vyjadřuje uznání členským státům za značné úsilí, jež vynaložily na rozvoj a provádění 

národních akčních plánů v oblasti sociální odpovědnosti podniků ve spolupráci 

s vnitrostátními mnohostrannými platformami v mnoha zemích EU; vyjadřuje však 

znepokojení, že celá řada opatření veřejné politiky dosud nepřinesla při posilování 

sociální odpovědnosti podniků podstatné viditelné výsledky; požaduje další výzkum 

a hodnocení opatření veřejné politiky týkajících se sociální odpovědnosti podniků na 

evropské úrovni; vyzývá Komisi, aby šla jakožto odpovědný zaměstnavatel příkladem 

a zveřejnila vlastní zprávu o sociální odpovědnosti v souladu s dodatkem globální 

iniciativy pro podávání zpráv týkajícím se veřejném sektoru a nabízela zaměstnancům 

Komise „vhodné“ pracovní volno určené k tomu, aby se mohli věnovat dobrovolnickým 

činnostem zaměstnanců, a přezkoumala využívání investic penzijních fondů podle 

etických kritérií; 



63. požaduje, aby Evropský rok občanství 2013 zahrnoval zvláštní část týkající 

se podnikového občanství, jež vyzve podnikatele a lidi z oblasti obchodu, aby se zapojili 

do stávajících iniciativ sociální odpovědnosti podniků v členských státech a na úrovni EU 

za účelem podpory a rozvoje konceptu „dobrého podnikového občana“; 

64. vítá záměr Komise založit svůj nový plán přidělování zakázek na stávajících postupech 

v této oblasti; domnívá se, že takové přidělování zakázek může stimulovat sociální 

odpovědnost podniků, ale pouze pokud subjekty, kterým byla zakázka udělena, zastupují 

opravdové osvědčené postupy na vnitrostátní, evropské a světové úrovni; vyzývá Komisi, 

aby zřídila nezávislou skupinu odborníků, která by toto posuzovala a průběžně prováděla 

„audit“ tohoto plánu v tomto roce a v letech následujících; požaduje, aby publicita kolem 

přidělování zakázek odrážela skutečnou složitost výzev, kterým se v této oblasti čelí, 

a zdůrazňuje, že je třeba, aby si ponaučení odnesly všechny podniky, a nejen vítězové 

řízení; 

65. považuje za zásadní, aby Komise co nejdříve vypracovala ohlášenou společnou metodiku 

měření environmentální výkonnosti založenou na nákladech na životní cyklus; domnívá 

se, že taková metodika by byla užitečná, pokud jde o transparentnost informací 

o podnicích i o hodnocení environmentální výkonnosti podniků ze strany orgánů; 

66. vyzývá Komisi, aby v souladu s doporučeními edinburghské studie, jíž byla Komise 

zadavatelem, urychlila předložení nových návrhů v rámci svého pracovního programu 

s cílem pomoci překlenout nedostatky v řízení, které souvisejí s mezinárodními normami 

v oblasti sociální odpovědnosti podniků; 

67. vyzývá členské státy, aby podnikly kroky ke zvýšení účinnosti politik na podporu sociální 

odpovědnosti podniků např. zavedením odměn pro odpovědné jednání podniků ve formě 

pobídek investiční politiky a přístupu k veřejným investicím; 

68. je potěšen plánem Komise pokročit s iniciativami v oblastech odpovědné výroby 

a spotřeby; domnívá se, že EU může stavět na zkušenostech iniciativ sociální 

odpovědnosti podniků, které zavedly zvláštní odbornou přípravu a budování kapacit pro 

nakupující osoby v rámci podniku; domnívá se, že plánovaná iniciativa týkající se 

transparentnosti může být zásadním hnacím motorem hnutí etických spotřebitelů; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby zvážily, zda je proveditelné a žádoucí vytvořit evropské 

sociální označení pro všechny společnosti zapojené do sociální odpovědnosti podniků 

s cílem zviditelnit jejich úsilí pro spotřebitele a investory, a aby stavěly na stávajících 

iniciativách týkajících se označování a soustavně prosazovaly spolupráci vycházející 

„zdola“ pod záštitou Mezinárodní aliance pro sociální a ekologickou akreditaci a značení 

(ISEAL); navrhuje, aby společnosti s takovým evropským označením byly pravidelně 

sledovány, pokud jde o jejich dodržování ustanovení sociální odpovědnosti podniků 

stanovených tímto označením; 

Propojování sociálně odpovědných investic a zveřejňování údajů  

69. bere na vědomí, že klíčovou hnací silou trhu se sociálně a udržitelně odpovědnými 

investicemi je poptávka institucionálních investorů, nicméně by hlavní zaměření nemělo 

zůstávat omezeno na environmentální hlediska; v této souvislosti konstatuje, že hlavní 

hnací silou sociální odpovědnosti podniků je zveřejňování údajů pro investory 

a spotřebitele a že se musí toto zveřejňování zakládat na snadno použitelných 

a měřitelných sociálních a environmentálních zásadách; vítá kroky Komise směřující 



k navázání dialogu s investory ohledně otázek sociální odpovědnosti podniků; požaduje, 

aby se tento dialog pevně zakládal na podpoře zásad OSN týkajících se odpovědných 

investic a zásady integrovaného podávání zpráv; 

70. konstatuje, že příjemci dlouhodobých investic, jako jsou penzijní fondy, mají zájem na 

udržitelné návratnosti a odpovědném jednání podniků; domnívá se, že je důležité, aby 

pobídky investičních agentů byly účinně napojeny na zájmy příjemců a aby se 

neomezovaly na úzký výklad těchto zájmů, soustředěný pouze na maximalizaci 

krátkodobé návratnosti; podporuje legislativní rámec, který sleduje tento cíl; vítá 

skutečnost, že Komise pracuje na návrhu týkajícím se dlouhodobých investic a správy 

podniků, který pomůže tyto otázky řešit; 

71. podporuje Komisi ve snaze o urychlení návrhu týkajícího se zveřejňování nefinančních 

informací ze strany podniků; je potěšen tím, že tento návrh vychází z širokých veřejných 

konzultací a z řady seminářů s příslušnými zúčastněnými stranami; upozorňuje, že 

používání termínu „nefinanční“ by nemělo zastírat skutečnost, že sociální, 

environmentální a lidskoprávní otázky mají pro podniky velmi reálné finanční důsledky; 

domnívá se, že tento návrh dává EU možnost doporučovat evropským podnikům, aby 

uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a iniciativu OSN 

nazvanou „Global Compact“, které by měly být sladěny s integrovaným podáváním 

zpráv, které v současné době vypracovává Mezinárodní rada pro integrované podávání 

zpráv (IIRC); zdůrazňuje, že každé řešení musí být pružné a nesmí vést k nadměrné 

administrativní zátěži a výdajům;; 

72. konstatuje, že zprávu o sociálních otázkách by v zájmu zvýšení důvěryhodnosti činnosti 

podniků měl ověřovat externí subjekt; 

Další uskutečňování sociální odpovědnosti podniků 

73. podporuje evropské mnohostranné fórum, aby pokračovalo ve své vedoucí úloze 

při podpoře uplatňování návrhů, jež ve svém sdělení předložila Komise; zdůrazňuje, že 

pokud by se více zaměřovala na malé a střední podniky, mohla by se sociální 

odpovědnost podniků více šířit ve všech částech Evropy; vyzývá všechny účastníky, aby 

se zapojili do práce tohoto fóra a zastávali pružný, nepředpojatý a na konsensus zaměřený 

přístup, jenž bude odpovídat opravdovému duchu sociální odpovědnosti podniků; 

74. trvá na tom, že jádrem strategie sociální odpovědnosti podniků jsou práva a svobody 

odborů a zastoupení demokraticky zvolených orgánů zástupců pracovníků; oceňuje 

stávající rámec EU pro odvětvové a meziodvětvové struktury sociálního dialogu a vyzývá 

k plným a aktivním konzultacím a zapojení zastupujících organizací a odborů – zejména 

při přípravě, uplatňování a sledování procesů a struktur realizace sociální odpovědnosti 

podniků v rámci jednotlivých společností – jež by se zaměstnavateli spolupracovaly ve 

skutečně partnerském duchu; vyzývá Komisi, aby vedle podniků a dalších zúčastněných 

stran přistupovala v rámci dialogu o otázkách sociální odpovědnosti podniků jako 

k partnerům také k odborům a zástupcům zaměstnanců, kteří jsou klíčovými aktéry; je 

toho názoru, že sociální partneři mohou hrát při propagaci sociální odpovědnosti podniků 

významnou úlohu, což obohacuje a usnadňuje, jak je třeba poznamenat, sociální dialog; 

75. žádá, aby politiky v oblasti sociální odpovědnosti podniků zahrnovaly konkrétní opatření 

na potírání nezákonných postupů, jakým je zařazování pracovníků na černou listinu 

a bránění jejich přijetí do zaměstnání, a to často v souvislosti s jejich členstvím a činností 



v odborech nebo s úlohou, kterou plní jako zástupci v oblasti zdraví a bezpečnosti; 

76. trvá na tom, že každá společnost, o níž se zjistí, že zařazuje pracovníky na černou listinu 

nebo porušuje lidská práva a pracovní normy, by měla být vyloučena z možnosti získat 

dotace a finanční příspěvky EU a z účasti ve výběrových řízeních na další veřejné 

zakázky na úrovni EU, jednotlivých států či veřejného orgánu; 

77. poznamenává, že sociální odpovědnost podniků musí být dodržována nejen hlavní 

společností nebo dodavatelem, ale také všemi subdodavatelskými řetězci, které využívá, 

a to ať dodává zboží, zaměstnance či služby a ať má sídlo v EU nebo ve třetí zemi, aby se 

tak zajistily rovné podmínky založené na spravedlivé odměně a důstojných pracovních 

podmínkách a zaručily odborová práva a svobody; 

78. podporuje návrh směrnice o minimálních pravidlech pro práva, podporu a ochranu obětí 

trestného činu, který vypracovala Komise, a požaduje, aby součástí politik sociální 

odpovědnosti podniků v relevantních odvětvích (jako je cestování, pojišťovnictví, 

ubytování a telekomunikace) byly pozitivní a praktické strategie a struktury na podporu 

obětí trestného činu a jejich rodin v období krize a aby byly zavedeny zvláštní politiky 

pro zaměstnance, kteří se stanou obětí trestného činu, ať už na pracovišti či mimo něj; 

79. souhlasí s tím, že na sociální odpovědnost podniků nelze uplatňovat jednolitý přístup, 

avšak uznává, že bujení rozličných iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti podniků – byť 

prokazuje povědomí o významu politik v této oblasti – může způsobit dodatečné náklady, 

být překážkou uplatňování a narušovat důvěru a spravedlnost; domnívá se, že provádění 

pokynů v oblasti sociální odpovědnosti podniků musí být dostatečně flexibilní 

a přizpůsobovat se specifickým požadavkům každého členského státu a regionu, zejména 

s ohledem na kapacitu malých a středních podniků; vítá však aktivní spolupráci Komise 

s Parlamentem a Radou i s dalšími mezinárodními orgány s cílem dosáhnout 

v dlouhodobém horizontu zásadního sblížení iniciativ sociální odpovědnosti podniků 

a sdílení a propagace osvědčených postupů podniků v oblasti jejich sociální odpovědnosti 

a rovněž prosazovat pokyny obsažené v mezinárodní normě ISO 26000 a zajistit tak, aby 

existovala jednotná, globální, koherentní a transparentní definice sociální odpovědnosti 

podniků; naléhavě vyzývá Komisi, aby účinně přispěla k vedení a koordinaci politik 

členských států EU, a tím minimalizovala nebezpečí, že podnikům působícím ve více než 

jednom členském státě vzniknou v důsledku odlišných ustanovení další náklady; 

80. je přesvědčen o tom, že názor, podle nějž je společenská odpovědnost podniků 

„luxusem“, který podniky podporují pouze v dobách hospodářské prosperity, byl 

přesvědčivě vyvrácen tím, že intenzivní úsilí podniků v oblasti sociální odpovědnosti 

nadále pokračuje; domnívá se, že se jedná o zastaralý předpoklad, který ignoruje význam 

dobrého jména podniku a nebere v potaz, do jaké míry mohou externí faktory ohrozit 

ziskovost moderního podniku; vyzývá všechny evropské politické činitele, aby sami 

začlenili sociální odpovědnost podniků do všech úrovní hospodářských politik a aby ji 

posílili i v rámci strategie Evropa 2020; 

81. zdůrazňuje, že sociální odpovědnost podniků by měla platit pro celý globální 

dodavatelský řetězec, včetně všech úrovní subdodávek, a bez ohledu na to, zda se jedná 

o dodávky zboží, pracovníků nebo služeb, by měla zahrnovat ustanovení, která rozšíří 

ochranu i na migrující pracovníky, pracovníky pracovních agentur a vyslaných 

pracovníků, a měla by být založena na spravedlivé odměně a důstojných pracovních 

podmínkách a zajišťovat odborová práva a svobody; zastává názor, že je dále třeba 



propracovat koncept odpovědného řízení dodavatelského řetězce jako mechanismus 

zajišťující sociální odpovědnost podniků; 

82. vyjadřuje uznání za práci, kterou v oblasti podpory sociální odpovědnosti podniků 

odvádějí některé obchodní školy, i když připouští, že představují menšinu; žádá skupinu 

na vysoké úrovni a členské státy, aby se ve spolupráci s Komisí a v případě potřeby 

s univerzitami zabývaly způsoby, jak začlenit sociální odpovědnost podniků, odpovědné 

řízení a odpovědné občanství do vzdělávání a odborné přípravy v oblasti řízení podniků 

pro všechny budoucí vedoucí představitele podniků, a učinit z nich tak klíčový prvek 

strategického řízení a zvýšit povědomí o udržitelné spotřebě; je přesvědčen, že účastnit by 

se mohly i děti zapojené do programů pro mladé podnikatele; vyzývá Komisi, aby 

prostřednictvím programu celoživotního učení EU a programu EU Mládež v akci poskytla 

vzdělávacím projektům a projektům odborné přípravy v oblasti sociální odpovědnosti 

podniků další finanční podporu; 

83. znovu opakuje, že sociální odpovědnost podniků by se měla vztahovat na všechny 

podniky, neboť je třeba zajistit spravedlivé a rovné podmínky pro všechny; zdůrazňuje 

však, že vzhledem ke způsobu, jakým těžební podniky působí v rozvojových zemích, je 

nutné od dobrovolnosti závazků upustit; zdůrazňuje, že investice ropných podniků 

v Nigérii jsou dobrým příkladem omezení, na něž naráží sociální odpovědnost podniků 

v současné podobě, neboť podniky nebyly dosud schopny přijmout iniciativy v oblasti 

sociální odpovědnosti podniků, které by vedly k vytvoření udržitelných obchodních 

postupů nebo které by přispěly k rozvoji hostitelských zemí; důrazně podporuje 

legislativní návrh týkající se podávání zpráv, které bude založeno na normách iniciativy 

v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu (EITI) a v jehož rámci budou podniky 

oznamovat prodeje a zisky, ale i daně a příjmy pro každou jednotlivou zemi, aby se 

zamezilo korupci a vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá evropské těžební 

společnosti, které působí v rozvojových zemích, aby šly příkladem a uplatňovaly sociální 

odpovědnost a prosazovaly důstojnou práci; 

84. žádá, aby byly na úrovni EU přijaty normy náležité péče v oblasti lidských práv 

a dodavatelského řetězce, které by mimo jiné splňovaly požadavky stanovené v pokynech 

OECD pro náležitou péči odpovědných dodavatelských řetězců minerálů z oblastí 

postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí a které by se mimo jiné soustředily na 

oblasti s případným významným negativním nebo pozitivním dopadem na lidská práva, 

jako jsou celosvětové a místní dodavatelské řetězce, nerostné suroviny pocházející 

z nelegálních zdrojů, zajišťování služeb třetími stranami a zabírání půdy, a na regiony, 

v nichž je pracovní právo a ochrana pracovníků nedostatečné nebo v nichž se produkují 

výrobky nebezpečné pro životní prostředí a zdraví; vítá programy, které EU již zavedla, 

zejména programy prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT), 

a podporuje soukromé iniciativy, jako je iniciativa usilující o transparentnost těžebního 

průmyslu (EITI); 

85. vyzývá Komisi, aby přijala další iniciativy s cílem rozvinout a posílit potenciál sociální 

odpovědnosti podniků v oblasti boje proti změně klimatu (tím, že bude spojena 

s účinnějším využíváním zdrojů a s energetickou účinností), např. v rámci postupů, které 

podniky uplatňují při nákupu surovin; 

86. zdůrazňuje, že pomoc, kterou EU poskytuje vládám třetích zemí za účelem uplatňování 

právních předpisů v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí, a účinný režim kontrol 



představují nezbytný doplněk snah o prosazení sociální odpovědnosti evropských podniků 

na celém světě; 

87. navrhuje vládám členských států, aby požádaly Evropskou investiční banku, aby do svých 

činností začlenila doložku o sociální odpovědnosti podniků; 

88. vyzývá Komisi, aby prosazovala sociální odpovědnost podniků na mnohostranných 

fórech tak, že bude podporovat posílenou spolupráci mezi WTO a dalšími 

mnohostrannými fóry zabývajícími se otázkami sociální odpovědnosti podniků, jako např. 

Mezinárodní organizace práce a OECD; 

89. žádá, aby EU a třetí země, které podepsaly dvoustranné obchodní dohody, vytvořily 

systém nadnárodní právní spolupráce s cílem zajistit obětem poškozeným v důsledku 

porušení sociálních nebo environmentálních právních předpisů nebo v důsledku 

nedodržení závazků sociální odpovědnosti podniků ze strany nadnárodních společností 

nebo jejich bezprostředních dodavatelů účinný přístup k právní ochraně v zemi, v níž 

k tomuto porušení došlo, a s cílem podporovat vytváření mezinárodních soudních postupů 

určených k případnému potrestání porušení předpisů ze strany podniků; 

90. žádá, aby bylo hodnocení dopadu nových technologií na lidská práva prováděno co 

nejdříve již ve fázi jejich výzkumu a vývoje, a požaduje, aby taková hodnocení 

zahrnovala i studie možných scénářů a zabývala se i otázkou určení norem pro začlenění 

lidských práv do designu těchto produktů (tzv. „Human Rights by Design“); 

91. konstatuje, že sociální odpovědnost podniků je mechanismem, jehož prostřednictvím 

mohou zaměstnavatelé podporovat své zaměstnance a místní společenství v rozvojových 

zemích, že dodržování norem sociální odpovědnosti podniků a pracovních norem 

umožňuje těmto zemím, aby měly prospěch z dalšího mezinárodního obchodu, a že 

sociální odpovědnost podniků může zajistit rovnoměrné rozdělení zisků, což povede 

k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji a ke snížení chudoby, zejména 

v dobách finanční krize; 

92. vybízí EU, aby se aktivně podílela na zvyšování povědomí o příspěvku, který mohou 

podniky prostřednictvím sociální odpovědnosti podniků poskytnout společnosti v oblasti 

kultury, vzdělávání, sportu a mládeže; 

93. vybízí mediální společnosti, aby do svých politik sociální odpovědnosti podniků začlenily 

transparentní standardy žurnalistiky, včetně záruk ochrany zdroje a práv oznamovatelů; 

94. vyzývá Komisi, aby zabezpečila již zavedené a dobře fungující iniciativy v oblasti 

sociální odpovědnosti podniků tím, že zavede testy pro tuto odpovědnost, které posoudí 

dopad chystaných legislativních a administrativních iniciativ na opatření v oblasti sociální 

odpovědnosti podniků, a výsledky těchto testů zohlední ve svých návrzích; 

95. s ohledem na udržitelnost vítá závazky uložené účastníkům trhu a vyzývá Komisi, aby 

iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti podniků sledovala a hodnotila; 

 

o 

o     o 



96. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 

 

 


