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1. A munkadokumentum célja

E munkadokumentum célja, hogy áttekintse a jelenlegi COM(2006)0136 bizottsági 
közlemény hátterét és tartalmát, és a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának 
következő ülésén részt vevő felszólalók és parlamenti képviselők közötti vita ösztönzése 
érdekében néhány kérdést javasoljon. Ennek megfelelően lehet akár a felvetett kérdések 
némelyikére összpontosítani, de az előadó reményei szerint ez a munkadokumentum építő 
jellegű párbeszédet fog elindítani, amely információkkal szolgál a Parlament végső 
válaszához.

2. A bizottsági közlemény háttere és tartalma

A szóban forgó közlemény a legfrissebb az Európai Bizottság által a CSR-rel kapcsolatban 
elindított kezdeményezések sorozatában.

A Bizottság 2001 júliusában ismertette „A vállalatok társadalmi felelőssége európai keretének 
előmozdítása” című zöld könyvet (COM(2001)0366). E konzultáció célja az volt, hogy vitát 
indítson a CSR fogalmáról, és partnerséget építsen ki a CSR előmozdítását szolgáló európai 
keret kialakítására.

A konzultációs eljárást követően a Bizottság egy további közleményt adott ki, „A vállalatok 
társadalmi felelőssége: üzleti hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez” címmel 
(COM(2002)0347). Ez felsorolta a CSR hatásával kapcsolatos ismeretek bővítésével, a CSR-
re vonatkozó tapasztalatok és helyes gyakorlatok üzleti vállalkozások és tagállamok közötti 
cseréjének kialakításával, a CSR irányítására vonatkozó szakismeretek fejlesztésével és a 
CSR KKV-k körében történő előmozdításával kapcsolatban meghozandó intézkedéseket. 
Számos olyan területet is azonosított, ahol nagyobb mértékű konvergencia és átláthatóság 
volna kívánatos, például magatartási kódexek, irányítási normák, címkék és társadalmi 
szempontból felelős beruházások formájában. Végezetül pedig elfogadta a Parlament korábbi 
állásfoglalásában (Howitt-jelentés, PE 305.783) szereplő javaslatot, miszerint a CSR-rel 
kapcsolatban többoldalú európai fórumot kell létrehozni.

A többoldalú fórumon az üzleti élet, a szakszervezetek és a civil társadalom képviselői, illetve 
a Bizottság vett részt, és elősegítő szerepet töltött be a helyes gyakorlat cseréje, valamint a 
közös megközelítés kialakítására és a további EU fellépést igénylő területek azonosítására és 
felkutatására irányuló törekvés terén. A fórum 2004. június 29-i végleges jelentésében 
ajánlásokat tett a tudatosság növelésével, a kapacitásépítéssel, valamint a CSR-nek kedvező 
környezet biztosításával kapcsolatban. A Bizottság a fórum rendszeres időközönként történő 
újbóli összehívását javasolja, hogy áttekintsék a CSR terén tett előrehaladást.
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A jelenlegi közlemény (COM(2006)0136) az eddig tett előrehaladásról számol be. Felidézi, 
hogy az elmúlt években javult a CSR-rel kapcsolatos tudatosság, annak megértése és átvétele, 
és a vállalkozások és egyéb érdekeltek által tett kezdeményezések mind Európában, mind 
globálisan előbbre vitték a CSR fejlődését. Különösen az ágazati szinten folytatott szociális 
párbeszéd és az európai üzemi tanácsok játszottak építő szerepet a CSR fejlődésében.

Azt is kiemeli azonban, hogy tovább kell javítani a CSR európai vállalkozások körében 
történő elterjedését, alkalmazását és a stratégiákba való beépítését. Növelni kell a 
munkavállalók, képviselőik és szakszervezeteik szerepét, és a közvetett érdekelt feleknek –
többek között a nem kormányzati szervezeteknek és a fogyasztóknak – hangsúlyosabb 
szerepet kell betölteniük.

A Bizottság célja, hogy Európa a vállalatok társadalmi felelősségének „kiválósági 
központjává” váljon. Ennek elérése érdekében további intézkedéseket javasol. Mindenekelőtt 
nagyobb politikai hangsúlyt kíván adni a CSR-nek azáltal, hogy azt az újraindított lisszaboni 
növekedési és munkahely-teremtési partnerséggel kapcsolja össze. A Bizottság gyorsításra és 
arra szólítja fel az európai vállalatokat, hogy erősítsék a CSR iránti elkötelezettségüket. A 
felülvizsgált lisszaboni stratégiával való összekapcsolás révén a Bizottság a CSR-ben érintett 
összes szereplő számára kedvezőbb környezetet kíván biztosítani, és az érdekelt felekkel 
együttműködve meg kívánja vizsgálni, hogy a CSR mennyiben járulhat hozzá az európai 
társadalmak fejlődéséhez.

A Bizottság ebben a közleményben kijelenti azt is, hogy támogatja a CSR-re vonatkozó 
európai szövetséget. A szövetség politikai ernyőszervezetként szolgálna a nagyvállalatok és a 
KKV-k, valamint ezek érdekelt partnereinek CSR-rel kapcsolatos új, illetve meglévő 
kezdeményezéseihez. A szövetség középpontjában az alábbi három fő tevékenységi terület 
áll: a tudatosság felkeltése, hozzájárulás a nyitott együttműködési koalíciók kidolgozásához és 
megvalósításához, és kedvező környezet biztosítása a CSR számára.

Arról is folynak megbeszélések, hogy miként járulhat hozzá a CSR egy sor közpolitikai 
célkitűzéshez, mint például az integráltabb munkaerőpiacokhoz és a magasabb szintű 
társadalmi integrációhoz, a képességfejlesztésbe, az élethosszig tartó tanulásba és a 
foglalkoztathatóságba történő befektetéshez és a közegészségügyi fejlesztésekhez.

3. Ez a CSR-re vonatkozó európai megközelítés valódi fejlődését jelenti?

A közlemény elemei két lényeges újítástól – azaz attól, hogy a politikai jellegének fokozása 
érdekében egyértelműen a CSR-re összpontosítanak a növekedési és munkahely-teremtési 
partnerség keretében, illetve a CSR-rel foglalkozó európai szövetség támogatásától –
eltekintve nem újak.
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Több olyan kötelezettségvállalás is megismétlődik, amelyeket a Bizottság a zöld és a fehér 
könyvben, illetve a többoldalú fórumon már megtett. Ezek közé a következők tartoznak:

• tudatosság felkeltése és a legjobb gyakorlat cseréjének ösztönzése
• a CSR-rel kapcsolatos további kutatás támogatása
• a CSR támogatása a KKV-k körében
• a CSR beépítése a szociál-, foglalkoztatás-, környezetvédelmi, ipar- és fogyasztói 

politikákba
• a CSR megjelenítése a kereskedelem- és fejlesztési politikákban
• a CSR beépítése a képzésbe és a fejlesztésbe
• az OECD iránymutatásokkal kapcsolatos tudatosság és azok végrehajtásának 

elősegítése

Hiányzik azonban a Bizottság által ezekkel az elvekkel kapcsolatban javasolt konkrét fellépés, 
és nem egyértelmű, hogy milyen mértékben hajtották eddig végre az említett 
kötelezettségvállalásokat.

Ezen felül a Parlament a CSR-rel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaiban felkérte a 
Bizottságot, hogy tegyen egy sor egyedi intézkedést, mint például:

• javaslat készítése arról, hogy a pénzügyi jelentés mellett társadalmi és 
környezetvédelmi jelentést is kelljen készíteni

• javaslat készítése a szociális címkézésről
• az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv következő felülvizsgálatakor olyan 

szakasz beillesztése, amely előírja a vállalatok számára, hogy működésük 
társadalmi/környezeti hatásáról információt szolgáltassanak

• a CSR beépítése az összes politikába
• a vállalati érdekérvényesítők nyilvános nyilvántartási rendszerének bevezetése
• a CSR előmozdítása az összes általános érdekű szolgáltatás terén
• a CSR fogalmának és elvének beillesztése a foglalkoztatási iránymutatásokba
• a vállalatok tisztességes társadalmi, környezetvédelmi és humán erőforrásokkal 

kapcsolatos teljesítményére vonatkozó támogatások és közbeszerzési politikák 
kialakítása

• a vesztegetést elkövetett EU vállalatok fekete listájának elkészítése annak érdekében, 
hogy megakadályozzák részvételüket a közbeszerzési pályázatokon

E javaslatok egyike sem szerepelt a Bizottság jelenlegi közleményében.

A Bizottság kijelentette, hogy nem fog szabályozási megközelítésre törekedni a CSR 
előmozdításával kapcsolatban, mivel nem gondolja, hogy például az egész Európára 
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vonatkozó normák vagy új EU szintű jelentési kötelezettségek segítenék az üzleti 
vállalkozásoknak a CSR-rel kapcsolatos elkötelezettségük fokozására irányuló ösztönzésére 
vonatkozó célkitűzés elérését.

A központi kérdésnek azonban annak kell lennie, hogy mennyire váltotta valóra az Európai 
Bizottság a CSR-rel kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalásait, mennyire érvényesek 
ma ezek a kötelezettségvállalások, és milyen konkrét cselekvések elvégzésére kellene a 
Parlamentnek a Bizottságot felkérnie?

Másodszor, mivel a Bizottság a jelek szerint a CSR végrehajtási módszereire vagy akár 
az önkéntes kezdeményezések nyomon követését szolgáló rendszerekre vonatkozó 
valamennyi javaslatot elvetette, hogyan képes egy ilyen megközelítés a CSR-re 
vonatkozó kezdeményezések zavarba ejtő szaporodását kezelni vagy megkülönböztetni a 
magas szintű társadalmi és környezetvédelmi felelősség megvalósítására törekvő 
vállalatokat azoktól, melyek a CSR-t PR célokra használják, ám a téma iránti valódi 
elkötelezettségük csekély?

Harmadszor, ha elfogadjuk a Bizottság CSR-re vonatkozó fogalommeghatározását, amelynek 
lényege, hogy a vállalatokat a „jogszabályban előírt minimumnál magasabb szint” betartására 
bírja rá, hogyan foglalkozik a vita a helyi munkaügyi jogszabályok betartása 
elmulasztásának mind az EU, mind a harmadik országokban működő EU vállalkozások 
esetében tapasztalt, igen elterjedt jelenségével, illetve az EU vállalatok harmadik 
országokban végzett azon cselekvéseivel, melyek esetében a kormányok nem építik be 
saját jogszabályaikba a nemzetközileg elfogadott normákat, beleértve az ILO fontos, 
például a szakszervezeti jogokról szóló egyezményeit?

Negyedszer, ha a Parlament továbbra is el kívánja kötelezni magát a vegyes 
önkéntes/szabályozási megközelítés mellett, fenn kell tartania a vállalatok társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogi hatásokkal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségének 
prioritását, és/vagy mérlegelnie kell a vállalati elszámoltathatóság egyéb kérdéseit, mint 
például a vállalatigazgatók társadalmi és környezetvédelmi kötelezettségeit vagy a 
külföldi közvetlen felelősséget (amikor egy vállalat a székhelye szerinti országban 
perelhető, ha a fogadó országban a bírósági rendszer nem működőképes)?

4. A CSR és a versenyképesség közötti kapcsolat

A jelek szerint ez a Bizottság által javasolt új megközelítés néhány új lehetőséggel szolgál, és 
a kutatási adatok arra utalnak, hogy a gazdaságok egészét tekintve kapcsolat van a felelős 
üzleti magatartás és a szélesebb körű gazdasági siker között. Ez azonban felveti azt a kérdést, 
hogy miként kezeljük az olyan üzleti vállalkozások környezetvédelmi vagy társadalmi 
szempontból felelőtlen magatartását, amelyek úgy látják, nincs egyértelmű (talán rövid 
távú) üzleti ügy, ami cselekvést igényel? Ezen felül mi a kapcsolat a költségek 
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minimalizálására törekvő egyes gyakorlatok, mint például a könyörtelen „alacsonyabb 
árak, rövidebb átfutási idők” beszerzési gyakorlatok vagy bizonyos esetekben a 
versenyellenes magatartás és a CSR politikák között?

5. A vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatos nemzetközi cselekvések 
keretében tett európai kezdeményezések

A közlemény mélyen hallgat a CSR-re vonatkozó fejlődő nemzetközi kezdeményezések 
keretében tett EU-s cselekvésekről. Mégis, a Bizottság legutóbbi közleménye óta az ENSZ 
globális megállapodása (Global Compact) szigorúbb szabályokat alakított ki a végrehajtásra, a 
globális jelentéstételi kezdeményezés kiterjedt Európára és azt továbbfejlesztették, megtörtént 
az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó, felülvizsgált iránymutatásainak 
végrehajtása, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa emberi jogi és üzleti előadót nevezett ki, és a 
fenntartható fejlődésről szóló világszintű csúcstalálkozó elkötelezte magát a vállalati 
elszámoltathatóságra vonatkozó kormányközi kezdeményezések mellett.

Milyen mértékben jelent az új megközelítés kockázatot arra nézve, hogy Európa elveszti 
vezető szerepét a CSR-rel kapcsolatos nemzetközi vitában, és milyen új 
kezdeményezéseket tehetne az Európai Unió mind a felelős üzleti gyakorlatra vonatkozó 
világszintű fellépés előmozdítása, mind pedig az EU-alapú vállalatok tekintetében a 
nemzetközi megközelítések megfelelőbb végrehajtása érdekében?

6. A folyamattól az eredményekig

A befektetési portfóliók CO2 elemzését kutató Világ Természeti Alap (WWF) egy új keletű 
példája azt mutatja, hogy sok olyan vállalat, amely szerepel a fenntarthatósági mutatókban és 
SRI (társadalmi szempontból felelős beruházás) alapokban, rosszabb CO2-profillal 
rendelkezik, mint azok, melyeket nem tartanak érdemesnek az ilyen etikai szempontból 
megszűrt alapokba való felvételre. Az ilyen mutatókban és SRI-alapokban szereplő vállalatok 
CSR folyamataik révén nyernek felvételt és továbbra sem kísérlik meg a tényleges környezeti 
hatásaik felismerését és jelentését.

Ezen felül úgy tűnik, hogy a bizottsági közlemény nemigen foglalkozik a CSR és a 
fenntartható üzleti gyakorlat közötti kapcsolattal, például olyan ötleteket vizsgálva, mint az 
ökológiai határértékek, az üzleti stratégiákra nézve irányadó intelligencia vagy az értékek 
létrehozásának és a nem megújuló energiaforrások felhasználásának különválasztását szolgáló 
módszerek.

Ezek után feltesszük a kérdést, hogyan változtathatja át az Európai Unió a CSR-ről folyó 
vitát folyamatból eredményekké, például az egyértelmű globális környezetromlás, a 
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biológiai sokféleség csökkenése és a természetes erőforrások túlfogyasztása 
tekintetében?

7. Az üzleti szövetség és a CSR-re vonatkozó többoldalú fórum sikerének segítése

Noha ezeket a kezdeményezéseket néhány érdekelt vitatja, képes a Parlament a 
Bizottsággal együtt dolgozni azok sikerének elősegítésén és támogatásán? Például a 
szövetségben kulcsfontosságú szerepet betöltő CSR Európa elkészítette a CSR európai 
térképét, amely a sokféleséget, valamint az egészségvédelmet és biztonságot egyértelműen két 
olyan területként azonosítja, ahol a CSR-hez kapcsolódó egyéb kérdésekhez képest jóval 
kevesebb innováció áll rendelkezésre. A Parlament megfontolhatná, hogy a saját 
állásfoglalásunkban ezek a területek prioritást kapjanak.

A többoldalú fórummal kapcsolatban sok résztvevő egyetért abban, hogy az anonimitásra 
vonatkozó szabály segítette a hatékony párbeszédet, de sok panasz foglalkozott azzal, hogy a 
konszenzus követelménye a gyakorlatban azt jelentette, hogy csak a „legkisebb közös 
nevezőről” lehetett egyetértésre jutni, valamint hogy a véleménykülönbséget nem kezelték 
megfelelően. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani az európai szintű, többoldalú 
együttműködés hatékonnyá tétele érdekében? Ezen kívül hogyan lehet a kis- és 
középvállalkozásokat teljes mértékben bevonni ebbe a folyamatba, anélkül, hogy a CSR 
alkalmazását a nagyobb társaságoknál enyhítenék?

8. Következtetés

Egyes kritikák azzal érvelnének, hogy míg a vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatos 
vita terén vállalati, tagállami és nemzetközi szinten jelentős előrehaladás mutatkozik, az 
Európai Unió szintjén a vitát túlzott óvatosság, bizalmatlanság és az egyetértés hiánya 
jellemzi.

Az előadó arra bátorítja mindazokat, akik a jelenlegi közleményt és a parlament válaszát 
megvitatják, hogy nyitott szemlélettel szálljanak vitába, a különböző érdekcsoportokkal új 
egyetértés kialakítására törekedve, és felismerve, hogy az Európai Unió politikái és 
programjai révén valódi hozzáadott értéket teremthet.

Az Európai Parlament képviselőiként saját magunknak is ilyen építő jellegű megközelítésre 
kell törekednünk a vita következő szakaszához való hozzájárulásunk kidolgozása során.


