
PR\638043SK.doc PE 380.802v01-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2133(INI)

8.11.2006

NÁVRH SPRÁVY
o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo
(2006/2133(INI))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Richard Howitt



PE 380.802v01-00

Externý preklad 2/14 PR\638043SK.doc

Externý preklad

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................12



PR\638043SK.doc 3/14 PE 380.802v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo
(2006/2133(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na dve najzávažnejšie medzinárodne dohodnuté normy podnikového 
správania prijaté organizáciami MOP (Vyhlásenie tripartity o zásadách týkajúcich sa 
nadnárodných podnikov a sociálnej politiky) a OECD (Usmernenia pre nadnárodné 
podniky) a na kódexy správania dohodnuté pod záštitou medzinárodných organizácií, 
akými sú FAO, WHO a Svetová banka, ako aj na úsilie pod patronátom konferencie 
UNCTAD (Konferencia OSN o obchode a rozvoji) v otázkach činností podnikov 
v rozvojových krajinách,

– so zreteľom na vyhlásenie MOP o základných zásadách a právach pri práci z 18. júna 
1998 a dohodu o univerzálnej podstate pracovných noriem: zrušenie nútenej práce 
(dohovory 29 a 105), sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (dohovory 
87 a 98), zrušenie detskej práce (dohovor 138 a dohovor 182) a nediskriminácia v 
zamestnaní (dohovory 100 a 111),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu OSN o ľudských právach a najmä na jej článok, 
podľa ktorého má každý jednotlivec a každý orgán spoločnosti zohrávať svoju úlohu pri 
zabezpečení všeobecného dodržiavania ľudských práv so zreteľom na Medzinárodný 
dohovor o občianskych a politických právach z roku 1966, Medzinárodný dohovor 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979, návrh Deklarácie OSN o právach 
pôvodných obyvateľov z roku 1994, Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989, 

– so zreteľom na Dohovor OECD o boji proti korupcii (1997),

– so zreteľom na iniciatívu Global Reporting Initiative (GRI) z roku 19971 a aktualizované 
usmernenia pre podávanie správ o trvalej udržateľnosti G3 zverejnené 5. októbra 2006,

– so zreteľom na iniciatívu OSN Global Compact spustenú v septembri 2000,

– so zreteľom na návrh noriem OSN o zodpovednosti nadnárodných podnikov a iných 
podnikov v oblasti ľudských práv (december 2003),

– so zreteľom na výsledok svetového summitu OSN v Johannesburgu o trvalo udržateľnom 
rozvoji, najmä na požiadavku medzivládnych iniciatív o otázke podnikovej zodpovednosti 
a závery Rady z 3. decembra 2002 o ďalších krokoch po summite,

  
1 www.globalreporting.org
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– so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o práci skupiny Global Compact 
Smerom ku globálnemu partnerstvu – zlepšená spolupráca medzi OSN a príslušnými 
partnermi, najmä súkromným sektorom z 10. augusta 2005 (05-45706 (E) 020905),

– so zreteľom na vymenovanie osobitného splnomocnenca generálneho tajomníka OSN pre 
obchod a ľudské práva, na jeho predbežnú správu z 22. februára 2006 (E/CN.4/2006/97) a 
regionálne konzultácie uskutočnené v Bangkoku 26. a 27. júna 2006 a v Johannesburgu 
27. a 28. marca 2006,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 1999 o normách EÚ pre európske podniky v 
rozvojových krajinách: smerom k Európskemu kódexu správania1, v ktorom sa odporúča 
vytvorenie európskeho modelu kódexu správania podporovaného európskou platformou 
pre monitorovanie, 

– so zreteľom na Bruselský dohovor z roku 1968 konsolidovaný nariadením Rady (ES) č. 
44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v 
občianskych a obchodných veciach2,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 
2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre 
ekologické riadenie a audit (EMAS)3,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 3. decembra 2001 o pokračovaní Zelenej knihy o 
podnikovej sociálnej zodpovednosti4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2002 o Zelenej knihe Komisie o podpore 
európskeho rámca podnikovej sociálnej zodpovednosti5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. mája 2003 o sociálnej zodpovednosti podnikov:
príspevok podnikov k trvalo udržateľnému rozvoju6,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 30. mája 2001 o uznávaní, meraní a uverejňovaní 
informácií o životnom prostredí v účtovnej závierke a vo výročných správach obchodných 
spoločností (oznámené podľa dokumentu číslo C(2001)1495)7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2002 o oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom 

  
1 Ú. v. ES C 104, 14.4.1999, s. 180.
2 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.
3 Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.
4 Ú. v. ES C 86, 10.4.2002, s. 3.
5 Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 180.
6 Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 73.
7 Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 33.
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Podporovanie hlavných pracovných noriem a zlepšenie sociálneho riadenia v kontexte 
globalizácie1,

– so zreteľom na uznesenie Rady zo 6. februára 2003 o podnikovej sociálnej 
zodpovednosti2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Vládnutie a rozvoj (KOM(2003) 615),

– so zreteľom na smernicu 2003/51/ES Európskeho parlamentu a Rady o ročnej a 
konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných 
inštitúcií a poisťovní3,

– so zreteľom na smernicu 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a 
verejných zákaziek na služby4,

– so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania európskeho viacstranného fóra o PSZ z 
29. júna 2004 vrátane odporúčania siedmich podporných činností na dosiahnutie 
správneho právneho rámca,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Sociálna dimenzia globalizácie – prínos politiky EÚ k 
rovnomernému rozdeleniu úžitku (KOM(2004) 383),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS o klamlivej reklame, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách)5,

– so zreteľom na Európsku radu z 22. a 23. marca 2005, ktorá opätovne spustila Lisabonskú 
stratégiu so zameraním na partnerstvo medzi EÚ a členskými štátmi Spoločne pracujeme 
na hospodárskom raste a zamestnanosti,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2005 o zneužívaní detí a detskej práci 
v rozvojových krajinách6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o preskúmaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja –
platforma činnosti (KOM (2005) 658) a obnovenú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja 
EÚ prijatú Radou 9. júla 2006,

  
1 Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 598.
2 Ú. v. EÚ C 39, 18.2.2003, s. 3.
3 Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16.
4 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
5 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
6 Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 84.
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– so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji podpísaný Komisiou, Radou a Európskym 
parlamentom 20. decembra 2005,

– so zreteľom na nový všeobecný systém preferencií (VSP+) platný od 1. januára 2006, 
ktorým sa udeľuje bezcolný prístup alebo tarifná zľava pre väčší počet výrobkov a 
obsahuje tiež nové stimuly pre zraniteľné krajiny čeliace špecifickým obchodom, 
finančným alebo rozvojovým potrebám, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Podpora dôstojnej práce pre všetkých – Prínos EÚ k 
implementácii programu dôstojnej práce vo svete (KOM(2006) 249),

– so zreteľom na Zelenú knihu o Európskej iniciatíve za transparentnosť z 3. mája 2006,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o spravodlivom obchode a rozvoji1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Modernizácia práva obchodných spoločností a 
rozšírenie riadenia podnikov v Európskej únii – plán ďalšieho postupu (akčný plán EÚ o 
riadení podnikov) (KOM (2003) 284),

– so zreteľom na vypočutie Podniková sociálna zodpovednosť – existuje európsky prístup? 
organizované Európskym parlamentom 5. októbra 2006,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská ... (A6-
0000/2006),

1. je presvedčený, že rastúca sociálna a environmentálna zodpovednosť podnikov spojená so 
zásadou podnikovej zodpovednosti predstavuje nevyhnutný prvok európskeho sociálneho 
modelu, európskej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a plnenia sociálnych úloh 
ekonomickej globalizácie;

2. víta oznámenie Komisie, ktoré umožňuje nové podnety pre diskusiu EÚ o podnikovej 
sociálnej zodpovednosti (PSZ), ktorá nasleduje po období nečinnosti; vyjadruje obavy vo 
veci nedostatku transparentnosti a rovnováhy v konzultácii vykonanej pred zverejnením;

3. pripúšťa, že o vhodnej definícii PSZ zostáva medzi rôznymi skupinami zúčastnených strán 
otvorená diskusia a že koncept „nad rámec súladu“ umožňuje niektorým spoločnostiam, 
aby sa hlásili k sociálnej zodpovednosti a zároveň porušovali miestne alebo medzinárodné 
zákony;

4. súhlasí s Komisiou, že politiky PSZ by mali byť podporované na základe svojich 
vlastností, nie ako náhrada vhodnej regulácie v iných oblastiach, ani ako skrytý pokus o 
zavedenie takýchto právnych predpisov; domnieva sa, že diskusia o dobrovoľnom verzus 

  
1 Prijaté texty, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
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povinnom prístupe k PSZ na úrovni EÚ by mala byť „depolarizovaná“ opakovaným 
zdôraznením dobrovoľného prístupu, ale umožnením (nezáväzného) výskumu a dialógu 
o potenciálnych regulačných opatreniach;

5. je naďalej presvedčený, že samotné rozšírenie dobrovoľných iniciatív PSZ predstavuje 
prekážku pre prijatie politiky PSZ viacerými podnikmi, predovšetkým malými podnikmi, 
rovnako ako odrádza podniky od uskutočňovania dôveryhodnejších činností PSZ, a teda 
že „zbližovanie“ takýchto iniciatív, ktoré predtým obhajovala Komisia, by malo zostať 
súčasťou diskusie EÚ;

6. domnieva sa, že dôveryhodnosť dobrovoľných iniciatív PSZ je okrem toho závislá od 
záväzku v oblasti začlenenia existujúcich medzinárodne dohodnutých noriem a zásad a od 
viacstranného prístupu, ako odporúča viacstranné fórum EÚ (MSF), rovnako ako od 
uplatnenia nezávislého sledovania a overovania;

Diskusia EÚ o PSZ

7. poukazuje na rozhodnutie Komisie vytvoriť Európsku alianciu pre podnikovú sociálnu 
zodpovednosť v spolupráci s niekoľkými podnikovými sieťami; odporúča, aby samotná 
Komisia zabezpečila jediné miesto koordinácie na udržiavanie informovanosti o členstve 
a činnostiach aliancie a tiež schválenie jasných cieľov, časových plánov a strategickej 
predstavy, ako informovať o svojej práci;

8. navrhuje, aby výrazné zlepšenie v chápaní postupov PSZ medzi podnikmi EÚ, rozvoj 
nových modelov najlepších postupov vedúcich podnikov z rôznych stránok PSZ a určenie 
a presadzovanie konkrétnej činnosti EÚ na podporu PSZ mohli tvoriť hlavné kritériá 
úspechu aliancie; a aby bol stanovený termín dvoch rokov na dokončenie „laboratórnej“ 
práce pripravenej pod jej ochranou, ako navrhla organizácia CSR Europe;

9. poukazuje na to, že opätovné stretnutie viacstranného fóra EÚ bolo neskorým doplnením 
oznámenia a že je potrebné vykonať opatrenia na vybudovanie dôvery rôznych 
zúčastnených strán v uskutočnenie skutočného dialógu, ktorý bude viesť k reálnemu 
dopadu politík a programov EÚ na podnietenie a uplatnenie PSZ v podnikoch EÚ; 
domnieva sa, že by si mali vziať pozitívne ponaučenie z dvojročného fungovania 
viacstranného fóra v zmysle pravidla „ani sláva, ani hanba“ a využitia nezávislých 
spravodajcov, ako aj zo zlepšení, ktorými sa zabráni vytváraniu konsenzu na zabezpečenie 
najnižšieho spoločného menovateľa, a že sa predstavitelia Komisie nezapojili do tejto 
diskusie aktívne;

10. podporuje výzvu na povinné zverejnenie podnikových a iných lobistov a vyvážený prístup 
k samotnej tvorbe politiky EÚ medzi podnikovými zoskupeniami a inými skupinami 
zúčastnených strán;

Spojitosť medzi PSZ a konkurencieschopnosťou
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11. víta cieľ oznámenia prepojiť PSZ s lisabonským programom;

12. víta dialóg o rozporoch medzi stratégiami zabezpečujúcimi konkurenciu prostredníctvom 
podnikov snažiacich sa o neustále zlepšenia v oblasti pružnosti a nákladov, proti 
dobrovoľným záväzkom PSZ usilujúcim sa o predchádzanie vykorisťovateľským 
postupom v zamestnávaní a podporu dlhodobých vzťahov s dodávateľmi;

13. považuje PSZ za dôležitú hnaciu silu podnikania a vyzýva na začlenenie sociálnych 
a environmentálnych otázok nielen do podpory nových výrobkov a postupov 
prostredníctvom inovačných a obchodných politík EÚ, ale aj do vypracovania 
sektorových, subregionálnych a mestských stratégií konkurencieschopnosti;

Nástroje PSZ

14. víta tendenciu väčších podnikov v posledných rokoch dobrovoľne zverejňovať sociálne a 
environmentálne správy, upozorňuje na to, že ich počet sa v súčasnosti ustálil;

15. znovu zdôrazňuje podporu Parlamentu pre začlenenie podávania sociálnych, 
environmentálnych a finančných správ podnikmi na základe právnych predpisov s 
pravdepodobnou minimálnou prahovou úrovňou, aby sa nevyskytovali neprimerané 
náklady pre malé podniky; vyzýva na podrobný výskum realizácie minimálnych 
požiadaviek na podávanie sociálnych a environmentálnych správ v rámci odporúčania 
Komisie z roku 2001 o zverejňovaní environmentálnych informácií, smernice 
o modernizácii účtovných závierok z roku 2003 a smernice o prospekte z roku 2003, ktoré 
podporujú účinný presun vo všetkých členských štátoch a vykonávajú konzultáciu 
o potenciáli na posilnenie týchto požiadaviek pri ich budúcom preskúmaní vrátane 
vysvetlenia závažnosti sociálneho a environmentálneho rizika podľa existujúcich 
požiadaviek zverejňovania;

16. znovu zdôrazňuje svoju podporu systému ekologického riadenia a auditu EÚ;

17. podporuje kódex dobrých postupov Medzinárodnej aliancie pre sociálnu a ekologickú 
akreditáciu a označovanie; 

18. ľutuje vynechanie otázky spoločensky zodpovedného investovania z oznámenia, 
podporuje úplnú účasť investorov ako zúčastnených strán v diskusii PSZ na úrovni EÚ, 
ako aj viacstranného fóra, podporuje výzvu sektora priemyslu na transparentnosť, a nie 
na nariadenia prostredníctvom zavedenia „vyhlásenia o úrokových zásadách“ pre 
investičné fondy v celej EÚ, ako to už bolo realizované v piatich členských štátoch EÚ;

19. podporuje úsilie úradu Eurostat vypracovať ukazovatele na meranie výkonnosti PSZ v 
súvislosti so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ; 

20. odporúča, aby sa okrem toho zvážilo vymenovanie ombudsmana EÚ pre PSZ, ktorý bude 
vykonávať nezávislé vyšetrovanie otázok súvisiacich s PSZ;
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Lepšia regulácia a PSZ

21. domnieva sa, že politiky PSZ sa môžu zdokonaliť lepšou informovanosťou a realizáciou 
existujúcich právnych nástrojov bez vytvorenia nových právnych predpisov; vyzýva 
Komisiu, aby priamo uplatnila, organizovala kampane na zvýšenie informovanosti a 
vykonala špecifický výskum v oblasti realizácie uplatňovania priamej zahraničnej 
zodpovednosti podľa Bruselského dohovoru a v oblasti uplatňovania smerníc o klamlivej 
reklame a nekalých obchodných postupoch v dobrovoľných kódexoch správania PSZ 
podnikov;

22. opakuje, že hlavné úsilie by na seba mala prevziať Komisia a vlády EÚ na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni s cieľom využiť príležitosti poskytované preskúmaním 
smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2004 na podporu PSZ prostredníctvom uplatnenia 
sociálnych a environmentálnych doložiek v zmluvách, ktorými sa v prípade potreby 
vylúčia podniky vrátane prípadov korupcie; a pre Komisiu, Európsku investičnú banku 
a Európsku banku pre obnovu a rozvoj na využitie prísnych sociálnych a 
environmentálnych kritérií pre všetky dotácie a pôžičky pridelené podnikom súkromného 
sektora a vybavené jasnými mechanizmami reklamácie; 

Hlavné tendencie PSZ v politikách a programoch EÚ 

23. víta záväzky zopakované v oznámení pre Komisiu na podporu a presadzovanie PSZ vo 
všetkých jej oblastiach činnosti;

24. domnieva sa, že diskusia o PSZ nesmie byť oddelená od otázok podnikovej zodpovednosti 
a že otázky sociálneho a environmentálneho dopadu podnikov, vzťahy so zúčastnenými 
stranami, ochrana menšinových práv zúčastnených strán a povinnosti riaditeľov podnikov 
by mali byť v tejto súvislosti úplne začlenené do akčného plánu podnikového riadenia 
Komisie; 

25. víta priamu finančnú podporu Komisie pre iniciatívy PSZ, najmä na podporu inovácie, 
umožnenie zapojenia zúčastnených strán a na pomoc skupinám potenciálnych obetí 
v súvislosti s údajným zneužitím úradnej moci; zdôrazňuje dôležitosť rozpočtovej položky 
B34000 EU na pilotné projekty, akými sú projekty obsahujúce zapojenie spoločenstva 
zamestnancov;

26. vyzýva Komisiu, aby úplne začlenila PSZ do svojich obchodných politík v snahe 
o zavedenie ustanovení do všetkých záväzných článkov dvojstranných, regionálnych a 
mnohostranných dohôd v súlade s medzinárodne schválenými normami PSZ, ako sú 
napríklad usmernenia OECD, vyhlásenie tripartity MOP a zásady z Ria, rovnako ako 
ponechanie regulačných právomocí v otázkach ľudských práv, sociálnej a 
environmentálnej zodpovednosti; víta podporu venovanú týmto cieľom v oznámení o 
dôstojnej práci; opakuje svoju výzvu pre delegácie Komisie v tretích krajinách, aby 
podporovali a slúžili ako kontaktné miesta v súvislosti s usmerneniami OECD pre 
nadnárodné podniky;
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27. víta záväzok Európskeho konsenzu o rozvoji podporovať PSZ ako prioritnú činnosť;

28. navrhuje, aby sa Komisia zamerala na účasť malých podnikov na PSZ prostredníctvom 
spolupráce s obchodnými komorami a inými sprostredkovateľskými orgánmi, ktoré 
ponúkajú konkrétnu podporu pre zapojenie družstiev či sociálno-ekonomických podnikov 
prostredníctvom svojich združení odborníkov, využívala sieť európskych informačných 
centier na priamu podporu iniciatív PSZ a uvažovala o vymenovaní splnomocnenca pre 
PSZ podobného splnomocnencovi pre malé podniky v rámci GR pre podnikanie; 

29. víta záväzok oznámenia zlepšiť úlohu zamestnancov a ich odborových zväzov v PSZ 
a opakuje svoju výzvu Komisii a sociálnym partnerom, aby stavali na úspešnom rokovaní 
o súčasných 50 medzinárodných rámcových dohodách a 30 európskych rámcových 
dohodách hlavne v súvislosti s ústrednými pracovnými normami pre jednotlivé podniky 
alebo sektory, ako jednotnom prístupe k rozvíjaniu podnikovej zodpovednosti v Európe 
a vo svete; 

30. odporúča, aby budúci výskum PSZ presahoval jednoduchý „obchodný prípad“ PSZ, aby 
sa zameral na prepojenie medzi konkurencieschopnosťou a trvalo udržateľným rozvojom, 
rovnako ako dopadom súčasných iniciatív PSZ a možných porušení zásad PSZ; vyzýva 
Komisiu, aby zverejnila závažný ročný výkaz PSZ vypracovaný nezávislými odborníkmi 
a výskumnými pracovníkmi zozbieraním existujúcich informácií, popísaním nových 
trendov a poskytnutím odporúčania pre budúce činnosti;

Príspevok Európy ku globálnej podnikovej sociálnej zodpovednosti

31. domnieva sa, že potenciálny dopad politík PSZ je naďalej najväčší v súvislosti s 
globálnymi dodávateľskými reťazcami, aby umožnili zodpovedné podnikové investície na 
pomoc v boji proti chudobe v rozvojových krajinách, podporili zásady spravodlivého 
obchodu a dobrého riadenia, rovnako ako zmiernenie výskytu prípadov porušenia 
medzinárodných noriem podnikmi v krajinách, kde sú regulačné režimy slabé alebo 
neexistujú;

32. vyjadruje sklamanie, že Komisia v rámci svojho oznámenia neudelila presadzovaniu 
globálnych iniciatív väčšiu prioritu a vyzýva Komisiu k spolupráci s členskými štátmi a 
zúčastnenými stranami nielen na vypracovaní strategickej predstavy a vstupov do rozvoja 
iniciatív PSZ na globálnej úrovni, ale aj na hlavnom úsilí významne zvýšiť účasť 
podnikov EÚ na takýchto iniciatívach;

33. vyzýva Komisiu v spolupráci s ostatnými príslušnými partnermi, aby v roku 2007 
zorganizovala významnú medzinárodnú iniciatívu na pripomenutie piateho výročia 
záväzku dohodnutého na svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji ujať sa 
medzivládnych iniciatív v oblasti podnikovej zodpovednosti;

34. vyzýva Komisiu, aby stavala na úspechu transatlantického obchodného dialógu o PSZ v 
roku 1990 zorganizovaním podobného ukážkového prípadu medzi EÚ a Japonskom;
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35. vyzýva k podpore rozvoja iniciatívy Global Reporting Initiative;

36. poukazuje na diskusie, ktoré sa konajú v Medzinárodnej organizácii pre normy o normách 
v oblasti sociálnej zodpovednosti;

°

° °

37. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podniková sociálna zodpovednosť symbolizuje podnik, ktorý preberá bezprostrednejšiu 
zodpovednosť za riadenie svojho sociálneho a environmentálneho dopadu, stáva sa 
otvorenejšie zodpovedným nielen voči svojim zamestnancom a ich odborovým zväzom, ale aj 
voči širším „zúčastneným stranám“ vrátane investorov, spotrebiteľov, miestnych 
spoločenstiev, environmentálnych a iných záujmových skupín.

Vzostup PSZ môžeme chápať ako reakciu na škandály v priebehu posledných dvoch 
desaťročí, ktoré sa týkali hlavne amerických podnikov, rovnako ako priamu reakciu zvnútra 
a zvonka podnikového spoločenstva na priame zapojenie do plnenia úloh, akými sú napríklad 
klimatické zmeny, sociálne vylúčenie a svetová chudoba, ktoré sa v období hospodárskej 
globalizácie stali predmetom rastúceho záujmu.  

Toto je tretia správa a uznesenie Európskeho parlamentu, ktorú som ako spravodajca navrhol 
na túto tému od roku 1999. Pri stretnutiach s mnohými účastníkmi „hnutia“ PSZ ma ohromilo, 
ako – v najlepšom zmysle slova – títo účastníci prinášajú vzrušenie a nadšenie do 
konfrontácie s úlohami novej doby, vytvárajú odlišnú predstavu podniku v spoločnosti, sú 
ochotní podstúpiť riziká pri nadväzovaní nových partnerstiev prekračujúcich tradičné medze 
a cítia skutočný záväzok zmeniť niečo v tomto zložitom a neľahkom svete. Medzi 
priaznivcami a kritikmi sú stále niektorí, ktorí PSZ vnímajú v podstate ako nástroj vzťahov 
s verejnosťou, prostredníctvom ktorého sa dá vyhnúť zodpovednosti podnikov za sociálne 
alebo environmentálne problémy. Okrem toho, v spoločenstve podnikov existuje mnoho 
takých, ktoré uplatňujú PSZ, ale nedávajú to do súvislosti so žargónom ani aparátom 
spojeným s tým, čo sa stalo svojim vlastným pričinením odvetvím. PSZ predsa len dokázala, 
že nie je ani prechodnou módou ani štýlom, podniky aj politickí vodcovia priznávajú svoju 
vlastnú zodpovednosť za jej napredovanie. 

Reakcia EÚ na diskusiu o PSZ vznikla na základe výzvy Komisie pre podniky, aby pomohli 
v boji proti sociálnemu vylúčeniu v polovici 90. rokov, uznesenia Európskeho parlamentu 
z roku 1999, ktoré vyzýva k záväznému kódexu správania na riadenie celosvetovo 
harmonizovaných environmentálnych, pracovných a ľudských právami podnikov EÚ, ako aj 
výzvy z roku 2000 pre hlavy štátov EÚ podnikom, aby podporovali PSZ ako súčasť 
lisabonského programu. 

Zelená a biela kniha Komisie o PSZ zo začiatku roku 2000 začlenila PSZ do programu 
inštitúcií EÚ a vytvorením európskeho viacstranného fóra umožnila skutočnú diskusiu medzi 
zúčastnenými stranami, hoci Komisia je často znechutená tradičnými domnienkami 
a spôsobmi práce sociálnych partnerov na úrovni EÚ. Tieto postupy mali úspech pri 
podporovaní diskusie o PSZ v rámci celej EÚ, ale väčšinou neuspeli pri riešení toho, čo by 
mohla EÚ upraviť na „pridanie hodnoty“ k tejto diskusii, alebo pri podniknutí konkrétnych 
krokov na podporu zodpovedných podnikov.
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Nasledovali dve postupné oneskorenia Komisie v zverejnení reakcie v priebehu dvoch rokov 
spôsobené neochotou konfrontovať základnú polarizáciu medzi tými podnikmi a inými 
zúčastnenými stranami, ktoré chceli PSZ vnímať na základe požiadaviek transparentnosti 
stanovených pomocou vonkajšieho overenia alebo právnych predpisov s jednoznačnou úlohou 
pre zúčastnené strany a tými, ktorí chceli PSZ vnímať len ako cvičenie vykonávané podnikmi, 
ktoré by sa malo vyvíjať bez vstupných údajov verejnej politiky nad rámec prejavov, 
tlačových konferencií a slávnostných ocenení. 

Komisia sa napokon rozhodla odstúpiť od diskusie vytvorením oznámenia silne 
podporujúceho antiregulačný prístup. Komisári usporiadali sériu súkromných stretnutí s 
vybranými zástupcami podnikov, aby rokovali o texte oznámenia, neskôr označeného ako 
„dohodnutý “ podnikmi a osobne sa stretli len so zúčastnenými mimovládnymi organizáciami, 
aby prediskutovali jeho obsah vyplývajúci zo zverejnenia. Kľúčový úradník Komisie 
zodpovedný za PSZ bol odvolaný zo svojej pozície možno aj preto, aby sa uvoľnila cesta 
tomuto novému „konsenzu“. Unikla krátka správa z Organizácie európskych zamestnávateľov 
(UNICE), ktorá opísala oznámenie ako „skutočný úspech“, pretože „výhody pre ostatné 
zúčastnené strany ... nebudú mať žiadny skutočný dopad“. Spochybnila sa tým úprimnosť 
zvolania viacstranného fóra PSZ na poslednú chvíľu a naznačuje to, že Komisia možno 
umožnila neprimerané podnikové lobovanie v rozpore so svojou vlastnou iniciatívou 
transparentnosti z novembra 2005. 

Európsky parlament má preto na výber pri rozhodovaní o svojej reakcii na oznámenie 
niekoľko strategických možností. 

Hoci by bolo jednoduché celý proces tvrdo kritizovať, viedlo by to EÚ nakoniec 
pravdepodobne k odstúpeniu od diskusie o PSZ, takže aký by mal byť ďalší postup? 

Najskôr musí „aliancia pre podniky“ dosahovať minimálnu úroveň organizácie 
a transparentnosti, ktorú by jej podnikoví účastníci očakávali pri akýchkoľvek svojich 
obchodných činnostiach. Mala by sa poučiť aj z procedurálnych ťažkostí viacstranného fóra 
a mala by byť schopná preskúmať a prediskutovať regulačné činnosti, aby sa „depolarizovala“ 
diskusia o dobrovoľných a povinných prístupoch. 

Komisia by sa mala stať úplným účastníkom v obidvoch skupinách diskusií a novým 
zameraním na všetkých účastníkov by mali byť odporúčania pre konkrétne činnosti v rámci 
politík a programov EÚ na realizáciu rozličných hľadísk PSZ. 

Mala by sa využiť príležitosť na podporu povinných požiadaviek pre podniky a ostatných 
lobistov pri tvorbe politiky EÚ, aby sa názorne dokázal záväzok Parlamentu usporiadať 
logickú, vyváženú a transparentnú diskusiu. 

Európsky parlament by nemal odmietať zameranie Komisie na prepojenie medzi 
konkurencieschopnosťou a PSZ, čiastočne preto, že sa tým ponúka nová politická viditeľnosť 
a čiastočne preto, že presadzovaním antiregulačného prístupu má Komisia, ak sa nič 
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nepodcení, prístup k PSZ „tvorba hodnoty“ motivovaný obchodnými príležitosťami pre 
rozvoj nových spoločensky a environmentálne inovačných výrobkov a postupov podnikmi 
EÚ.

Parlament však musí uznať, že podniky čelia konkurentom snažiacim sa o prijatie menej 
prísnych noriem PSZ, malé podniky čelia mnohým a nezlučiteľným požiadavkám 
odberateľských spoločností, investori a spotrebitelia, ktorí hľadajú informácie, na základe 
ktorých sa chcú eticky rozhodnúť, sú zmätení a neistí – to všetko znamená, že by sme mali 
odmietnuť prístup k PSZ „možné je všetko“ prijatý Komisiou a vrátiť sa ku konceptu 
„zbližovania“, ktorý sa obhajoval predtým. Podporením zásadne dobrovoľného prístupu, 
„určovaním víťazov“ medzi iniciatívami PSZ (hoci nie jednotlivých podnikov) a odmietnutím 
„univerzálnej veľkosti“ dokážeme prijať prístup primeranejší dnešnej diskusii, ale ktorý ešte 
stále znamená veľkú podporu v rámci samotného spoločenstva podnikov. 

Na „depolarizovanie“ našej vlastnej diskusie o povinnom verzus dobrovoľnom prístupe by 
mal Európsky parlament sám zabrániť opakovaniu našich stanovísk z rokov 2002 a 2003 za 
jediný nový právny predpis na začlenenie podávania sociálnych, environmentálnych 
a finančných správ podnikmi – minimálne pre väčšie podniky. Nič viac, nič menej. Je to 
posledné „primerané nariadenie“, ktoré jednoducho požaduje transparentnosť, aby boli 
umožnené dobrovoľné reakcie na základe trhu medzi potenciálnymi novými zamestnancami 
podniku, investormi a spotrebiteľmi. 

Parlament môže namiesto obhajovania dodatočných nových právnych predpisov podporiť 
presadzovanie PSZ EÚ využitím existujúcich právnych predpisov, politík a programov EÚ. 
Oznámenie súhlasí s týmito cieľmi, ale Parlament môže navrhnúť niektoré podrobnosti, 
ktorým sa Komisia rozhodla vyhnúť. 

Podniky sú pozvané na riešenie sociálnych a environmentálnych dopadov v rámci 
podnikových preskúmaní, ako súčasti troch samostatných nariadení o riadení podnikov EÚ. 
Mali by sme požadovať, aby sa na zvýšenie informovanosti o ustanoveniach, podporu 
účinného presunu v celej EÚ a poradenstvo v otázkach „závažnosti“ a iných spôsoboch na 
posilnenie ustanovení v budúcnosti vyvinulo veľké úsilie. Nemalo by existovať žiadne 
neprirodzené delenie medzi PSZ a otázkami podnikovej zodpovednosti a riadenia. 

Dôležité a skutočné iniciatívy na úrovni EÚ práve prebiehajú, aby podporili PSZ v plnom 
rozsahu medzinárodne dohodnutých noriem a prístupu viacerých zúčastnených strán. Návrh 
stanoviska odporúčaného Parlamentu vyplýva z podrobných diskusií s organizáciou CSR 
Europe, Európskym sociálnym investičným fórom, Európskou akadémiou podnikania 
v spoločnosti, ako aj s mnohými inými organizáciami. 

Komisia sa vyzýva nielen k zvýšeniu informovanosti, ale aj k priamemu uplatneniu 
existujúcich politík o klamlivej reklame, priamej zahraničnej zodpovednosti a verejnom 
obstarávaní vrátanie zriadenia laboratória aliancie na vyslanie silného signálu pre zodpovedné 
podniky. Je to v súlade s odporúčaním 7 viacstranného fóra, ktoré plne podporujú zástupcovia 
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podnikov v prospech „právneho rámca... aby mali podniky, ktoré chcú pokračovať v PSZ, z 
tejto činnosti výhody na trhu v EÚ, ako aj globálne“.   

Na základe inštitucionálnych reakcií existujú argumenty pre vymenovanie ombudsmana pre 
PSZ EÚ a pre vypracovanie ročného výkazu PSZ, ale Parlamentu sa odporúča, aby to neriešil 
„rýchlo“ zriadením európskeho sociálneho dodatku, ktorý by mohol trpieť problémami 
s dôveryhodnosťou z dôvodu narastajúcej spolupráce a zhody medzi existujúcimi dodatkami –
ďalší príklad zbližovania. 

Napokon chcem navrhnúť spôsob pretvorenia diskusie o PSZ v EÚ, ktorá bola príliš často 
charakterizovaná nezhodami, oneskoreniami a podozrievaním – na nadšenú, oduševnenú 
a záväznú diskusiu, ktorú som popísal na začiatku.

Európsky parlament by sa mal snažiť posunúť diskusiu omnoho viac ku kontextu globálnych 
stratégií PSZ. Podniky sú s týmto prístupom omnoho spokojnejšie, pretože upokojuje obavy, 
že činnosť EÚ by ich mohla uviesť do nevýhody v porovnaní s medzinárodnými konkurentmi. 
Odborové zväzy stále viac rokujú o celosvetových medzinárodných rámcových dohodách 
uznávajúcich globálne trhy, na ktorých pôsobia podniky EÚ. Aktivisti priznávajú, že 
najväčšie príklady porušovania environmentálnych, pracovných alebo ľudských práv sa dejú 
smerom nadol v globálnom dodávateľskom reťazci „severných“ podnikov na „južných“ 
trhoch rozvojových krajín a že konečným cieľom musí byť záväzný medzinárodný dohovor 
o podnikovej zodpovednosti – ako bolo argumentované na svetovom summite o trvalo 
udržateľnom rozvoji v Johannesburgu.

Komisia by mala uznať, že takýto prístup nemôže znamenať odstúpenie od činností na úrovni 
EÚ a vlastne poskytuje väčšiu výzvu na usporiadanie politického názoru medzi členskými 
štátmi v prospech rozhodujúcej činnosti na medzinárodnej úrovni. Nemecké, portugalské a 
francúzske predsedníctva EÚ plánované na nasledujúce dva roky sú všetky nadšené úlohou 
ujať sa činností v tejto oblasti a Parlament by mal naznačiť, že Európa „vedie“ medzinárodnú 
diskusiu tým, že zvolá medzinárodnú konferenciu na preskúmanie a ďalšie kroky v záväzku z 
Johannesburgu z oblasti „medzivládnych iniciatív pre podnikovú zodpovednosť“, čím 
pripomenie jeho piate výročie. V tejto oblasti navrhujem tiež dvojstranný dialóg EÚ –
Japonsko. 

Takýto prístup znamená aj koncentrované úsilie na začlenenie PSZ do rozvojových 
a obchodných politík EÚ vrátane úplného zavedenia usmernení OECD o nadnárodných 
podnikoch – sľúbených, ale nikdy nenaplnených. 

Hoci mimoriadny predstaviteľ OSN pre obchod a ľudské práva otvorene zvažuje regulačné 
reakcie na diskusiu o PSZ, uznávaná iniciatíva Global Reporting Initiative, pochádzajúca z 
environmentálnych programov OSN, sa otvorene snaží o zbližovanie nástrojov PSZ 
s podnikmi, hoci iniciatíva OSN Global Compact odstránila zo svojej iniciatívy 200 podnikov 
z dôvodu nedodržania jej požiadaviek – Komisia bude čeliť aj skutočnosti, že prístup „všetko 
je možné“ v jej oznámení je nielen nemoderný, ale aj zastaralý. 
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Ale ak Európsky parlament dokáže uspieť uznesením, ktoré pomôže vytvoriť účinné a 
transparentné mechanizmy pre dialóg o PSZ v rámci EÚ a presvedčiť Komisiu, aby svoje 
slová premenila na konkrétne činnosti, ktoré viditeľne dokážu „pridanie hodnoty“ prístupu 
EÚ v rámci existujúcich politík a programov EÚ a ktoré zároveň zabránia Európe zaostávať 
za medzinárodnou diskusiou o PSZ, a vštepí niektoré predstavy a myšlienky z globálneho 
hnutia PSZ do svojich vlastných diskusií – potom sa môže európska diskusia o PSZ vrátiť na 
správnu cestu.
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