
DT\628379SL.doc PE 378.458v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

31.8.2006

DELOVNI DOKUMENT
o družbeni odgovornosti podjetij: izvajanje partnerstva za rast in delovna mesta

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Richard Howitt



PE 378.458v01-00 2/6 DT\628379SL.doc

SL

1. Namen delovnega dokumenta

Namen tega delovnega dokumenta je pregledati ozadje in vsebino sedanjega sporočila 
Komisije KOM(2006)0136 in predlagati nekaj tem za razpravo med predsedniki in poslanci 
na prihodnji predstavitvi Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve EP. Seveda se lahko 
osredotočite na določene teme, vendar je želja tega delovnega dokumenta začetek 
konstruktivne razprave, s čimer bo oblikovan končni odgovor Parlamenta.

2. Ozadje in vsebina sporočila Komisije 

Obravnavano sporočilo je zadnja izmed številnih pobud o družbeni odgovornosti podjetij 
Evropske komisije.

Julija 2001 je Komisija predstavila Zeleno knjigo o spodbujanju evropskega okvira za 
družbeno odgovornost podjetij, KOM(2001)0366, katere cilj je bil sprožiti razpravo o zasnovi 
družbene odgovornosti podjetij in vzpostaviti partnerstvo za oblikovanje evropskega okvira za 
spodbujanje družbene odgovornosti podjetij. 

Po postopku posvetovanja je Komisija sestavila novo sporočilo z naslovom Družbena 
odgovornost podjetij: prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju, KOM(2002)0347, v katerem 
so bili našteti ukrepi, ki bodo omogočili povečanje znanja o vplivih družbene odgovornosti 
podjetij, vzpostavitev izmenjave izkušenj in dobrih praks o družbeni odgovornosti podjetij 
med podjetji ter državami članicami, oblikovanje znanja na področju vodenja in spodbujanje 
družbene odgovornosti med MSP. V omenjenem sporočilu so bila našteta tudi številna 
področja, na katerih je zaželeno več zbliževanja in transparentnosti, na primer kodeks 
poslovanja, standardi upravljanja, etikete in družbeno odgovorno investiranje. Komisija je v 
sporočilu tudi podprla predhodno resolucijo Parlamenta (poročilo Howitt, PE 305.783) o 
ustanovitvi Foruma interesnih skupin EU za družbeno odgovornost podjetij. 

V forumu interesnih skupin so se s Komisijo v povezovalni vlogi zbrali predstavniki podjetij, 
sindikatov ter civilne družbe z namenom izmenjati dobre prakse kot tudi oblikovati enoten 
pristop in raziskati področja, na katerih je potrebno delovanje EU. Forum je v svojem 
končnem poročilu z dne 29. junija 2004 oblikoval priporočila v zvezi z dviganjem zavesti, 
krepitvijo usposobljenosti ter zagotavljanjem in ustvarjanjem okolja za družbeno odgovorna 
podjetja. Komisija predlaga redno sestajanje foruma, da se oceni napredek na področju 
družbene odgovornosti podjetij. 

V sporočilu Komisije KOM (2006)0136, ki obravnava dosedanji napredek, je navedeno, da je 
bila ozaveščenost, razumevanje in sprejemanje družbene odgovornosti podjetij v zadnjih 
nekaj letih izboljšana ter da so pobude s strani podjetij in drugih interesnih strani prispevale k 
razvoju družbene odgovornosti podjetij v Evropi in po svetu. Socialni dialog, zlasti na 
sektorski ravni, in evropski svet delavcev sta imela konstruktivno vlogo pri razvoju družbene 
odgovornosti podjetij. 

Vendar je bilo v sporočilu hkrati poudarjeno, da morajo evropska podjetja dodatno izboljšati 
sprejemanje, izvajanje in strateško integracijo družbene odgovornosti podjetij. Okrepiti je 
treba vlogo zaposlenih, njihovih predstavnikov in sindikatov kot tudi vlogo zunanjih 
interesnih strani, kot so nevladne organizacije in potrošniki. 
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Cilj Komisije je oblikovanje Evrope kot „središča odličnosti“ za družbeno odgovornost 
podjetij, zato predlaga nadaljnje ukrepe. Komisija daje večjo politično razpoznavnost 
družbeni odgovornosti podjetij s tem, da jo povezuje s ponovnim lansiranjem lizbonskega 
partnerstva za rast in delovna mesta. Evropska podjetja poziva, naj „pospešijo“ in okrepijo 
svojo zavezanost k družbeni odgovornosti podjetij. Z vzpostavitvijo povezave z revidirano 
lizbonsko strategijo želi Komisija ustvariti ugodnejše okolje za vse akterje družbene 
odgovornosti podjetij in skupaj z vsemi interesnimi skupinami preučiti možnosti, ki jih ponuja 
družbena odgovornost podjetij, da bi prispevali k razvoju evropskih družb. 

V sporočilu Komisija tudi naznanja, da bo podprla vzpostavitev nove evropske zveze za 
družbeno odgovornost podjetij. Zveza je politično okrilje za nove in obstoječe pobude glede 
družbene odgovornosti podjetij, ki jih podajo velika podjetja, MSP in njihove interesne 
skupine. Zveza se bo osredotočila na tri glavna področja delovanja – dviganje zavesti, pomoč 
pri širjenju in razvoju odprtih koalicij za sodelovanje ter zagotavljanje ugodnega okolja za 
družbeno odgovornost podjetij.

Razprava poteka tudi o vprašanju, kako lahko družbena odgovornost podjetij prispeva k 
uresničitvi številnih javnih političnih ciljev, kot so integrirani trgi dela in višja stopnja 
socialne vključenosti, naložbe v razvoj delovnih spretnosti, vseživljenjsko učenje in 
zaposljivost ter izboljšave v javnem zdravstvu.

3. Je to resnični razvoj evropskega pristopa do družbene odgovornosti podjetij?

Čeprav sporočilo uvaja dve novosti, tj. jasno osredotočanje družbene odgovornosti podjetij v 
okviru strategije za rast in delovna mesta z namenom dati večji politični pomen in podporo 
evropski zvezi za družbeno odgovornost podjetij, vendar na splošno ne podaja nič novega.

Komisija v sporočilu ponovno navaja nekatere svoje zaveze iz Zelene in Bele knjige ter s 
foruma interesnih skupin:

• dviganje zavesti in spodbujanje izmenjave najboljših praks,
• podpiranje nadaljnjih raziskav na področju družbene odgovornosti podjetij,
• spodbujanje družbene odgovornosti podjetij med MSP,
• vključevanje družbene odgovornosti podjetij v socialno, okoljsko in potrošniško 

politiko kot tudi v politiko zaposlovanja,
• odražanje družbene odgovornosti podjetij v trgovinski in razvojni politiki,
• vključevanje družbene odgovornosti podjetij v usposabljanje in razvoj,
• spodbujanje ozaveščenosti in izvajanje smernic OVSE.

Komisija kljub temu ni predlagala konkretnih ukrepov v zvezi z naštetimi načeli in ni 
pojasnila, v kakšni meri so bile te obveznosti že izpolnjene.

Poleg tega je Parlament v svojih predhodnih resolucijah o družbeni odgovornosti podjetij 
Komisijo pozval, naj sprejme posebne ukrepe, kot so:

• oblikovanje predloga za socialno in okoljsko poročanje, priloženega k finančnemu 
poročanju,

• oblikovanje predloga o socialnemu označevanju,
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• vključitev določbe, da morajo podjetja zagotoviti podatke o družbenem/okoljskem 
vplivu njihovih dejavnosti, na prihodnji reviziji direktive o evropskem svetu delavcev,

• vključitev družbene odgovornosti podjetij v vsa področja politike,
• uvedba javnega sistema registriranja za gospodarski lobi,
• spodbujanje družbene odgovornosti podjetij v okviru vseh storitev javnega interesa,
• vključitev pojma in načela družbene odgovornosti podjetij v smernice za zaposlovanje,
• povezava dostojnega poslovanja podjetij s socialnega, okoljskega in kadrovskega 

vidika s politiko subvencioniranja ter javnih naročil,
• uvedba črnih seznamov, s pomočjo katerih se prepreči dodelitev pogodb o javnih 

naročilih s podjetji, ki so obtožena podkupovanja.

Komisija v obravnavano poročilo ni vključila niti enega od omenjenih predlogov.

Komisija je navedla, da ne bo redno spodbujala družbene odgovornosti podjetij, saj ne 
verjame, na primer, da lahko evropski standardi ali nove obveznosti poročanja na ravni EU 
pripomorejo k spodbujanju podjetij, naj pospešijo obveznosti do družbene odgovornosti 
podjetij.

Vendar si moramo ob tem postaviti ključno vprašanje, tj. v kakšni meri je Evropska 
komisija izpolnila svoje prejšnje obveznosti glede družbene odgovornosti podjetij, v 
kakšni meri so te obveznosti danes še aktualne in katere konkretne ukrepe naj 
Parlament sedaj zahteva od Komisije?

Drugič, ker Komisija sedaj očitno ne predlaga ničesar v zvezi z metodami za izvajanje 
družbene odgovornosti podjetij ali celo sistemov za nadzorovanje prostovoljnih pobud, 
se postavi vprašanje, kako se s takim pristopom lotiti problema širjenja pobud o 
družbeni odgovornosti podjetij, ki povzroča zmedo, ali razlikovati med podjetji, ki želijo 
upoštevati visoke standarde družbene in gospodarske odgovornosti, in drugimi podjetji, 
ki se dejansko ne zavezujejo k družbeni odgovornosti podjetij, temveč jo le izrabljajo v 
prid odnosov z javnostjo?

Tretjič, če sprejmemo definicijo družbene odgovornosti podjetij, ki jo predlaga Komisija in v 
skladu s katero gre za podjetja, ki želijo preseči zakonski minimum, ali je v okviru razprave 
govora tudi o številnih dokazih o nespoštovanju lokalne delovne zakonodaje tako 
znotraj EU kot med podjetji iz EU in tretjimi državami, ter o ukrepih podjetij iz EU v 
tretjih državah, katerih vlade v svoje zakonodaje niso vključile mednarodno priznanih 
standardov, vključno s pomembnimi konvencijami Mednarodne organizacije dela 
(ILO), na primer konvencije o sindikalnih pravicah?

Četrtič, če naj se Parlament še naprej zaveže k mešanemu prostovoljnemu/rednemu pristopu, 
se pojavi vprašanje, ali naj njegova prednostna naloga ostane obvezno poročanje 
podjetij o vplivih na družbo, okolje in človekove pravice in/ali se osredotoči na druga 
vprašanja, povezana z odgovornostjo podjetij, kot so socialne in okoljske dolžnosti 
direktorjev podjetij ali neposredna tuja odgovornost (ko se podjetje lahko toži v lastni 
državi, v primerih slabih sodnih sistemov v državi gostiteljici)?

4. Povezava med družbeno odgovornostjo podjetij in konkurenčnostjo
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Novi pristop, ki ga predlaga Komisija, ne ponuja novih možnosti, poleg tega je bila na podlagi 
raziskav ugotovljena splošna povezava v gospodarstvu med odgovornim poslovnim 
obnašanjem in splošnim gospodarskim uspehom. Vprašanje je kako obvladati okoljsko ali 
družbeno neodgovorno obnašanje podjetij, ki menijo, da ni očitnega (morda 
kratkoročnega) poslovnega primera za dejavnost? Poleg tega se moramo vprašati, 
kakšna je povezava med nekaterimi praksami za zmanjševanje stroškov, na primer 
nenehne prakse kupovanja/nabave ob "zniževanju cen, krajšanju rokov" ali v nekaterih
primerih politika protikonkurenčnega obnašanja in družbene odgovornosti podjetij?

5. Evropske pobude v okviru mednarodne dejavnosti na področju družbene 
odgovornosti podjetij 

V sporočilu tako rekoč ni govora o delovanju EU v okviru nastajajočih mednarodnih pobud o 
družbeni odgovornosti podjetij. Ne glede na to je od zadnjega sporočila Komisije globalni 
sporazum ZN oblikoval strožja pravila za izvajanje, pobuda za globalno poročanje se je 
prestavila v Evropo in nadalje razvila, sprejete so bile spremenjene smernice OECD za 
multinacionalna podjetja, odbor ZN za človekove pravice je imenoval poročevalca za 
človekove pravice in poslovno dejavnost in svetovni vrh o trajnostnemu razvoju je sprejel 
pobude o odgovornosti podjetij.

Kakšna je nevarnost, da ta novi pristop izgubi vodilni evropski položaj v okviru 
razprave o družbeni odgovornosti podjetij in kakšne pobude bi lahko sprejela Evropska 
unija za razvoj globalnega delovanja na področju odgovorne poslovne prakse in 
boljšega izvajanja mednarodnih pristopov ob spoštovanju podjetij v EU?

6. Od procesa k rezultatom

Nedavni primer Svetovnega sklada za naravo (WWF), ki je opravil raziskave o analizah CO2 
investicijskih portfeljih, kaže, da imajo številna podjetja, ki so vključena na okoljski trajnostni 
indeks in sklad družbeno odgovornega investiranja (DOI), višjo stopnjo emisij CO2 v 
primerjavi s podjetji, ki niso na seznamu zaradi etičnih zadržkov. Podjetja so na trajnostni 
indeks in sklad DOI vključena na podlagi njihovih procesov družbene odgovornosti podjetij, 
ki ne priznavajo in ne poročajo o njihovem dejanskem vplivu na okolje.

Sporočilo Komisije ne poudarja dovolj povezave med družbeno odgovornostjo podjetij in 
trajnostno poslovno prakso, na primer pri pregledu ekoloških omejitev kot poglavitnih 
obveščevalnih podatkov za poslovne strategije ali metod za ločevanje vzpostavitve vrednosti 
od rabe neobnovljivih virov.

Ob tem se moramo vprašati, kako lahko Evropska unija v okviru razprave o družbeni 
odgovornosti podjetij preide s procesa k rezultatom, na primer na področju očitnega 
svetovnega onesnaževanja okolja, izgube biološke raznovrstnosti in prekomernega 
izkoriščanja naravnih virov? 

7. Prispevanje k uspehu zveze podjetij in foruma interesnih skupin za družbeno 
odgovornost podjetij

Čeprav so te pobude za nekatere zainteresirane strani sporne, ali lahko Parlament in 
Komisija skupaj spodbujata in podpirata njun uspeh? Na primer, družbena odgovornost 
podjetij za Evropo, ki ima ključno vlogo v zvezi, je oblikovala evropsko kartografijo družbene 
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odgovornosti podjetij, ki kaže na raznolikost ter varnost in zdravje kot dve področji, na 
katerih je veliko manj inovacij v primerjavi z drugimi vprašanji, povezanimi z družbeno 
odgovornostjo podjetij. Parlament bi lahko ti področji posebej obravnaval v lastni resoluciji.

V zvezi s forumom interesnih skupin se mnogi udeleženci strinjajo, da je k uspešnem dialogu 
pripomoglo načelo „ni slave brez blamaže“, vendar je bilo veliko pritožb, da zahteva za 
konsenz v praksi pomeni, da je sporazum možen le na najnižjem skupnem imenovalcu in da je 
bil nesporazum obravnavan nezadovoljivo. Kako rešiti ta problem, da bo omogočeno 
učinkovito delovanje interesnih skupin na evropski ravni? Kako se lahko mala in 
srednje velika podjetja v celoti vključijo v ta proces, ne da bi bilo pri tem onemogočeno 
izvajanje družbene odgovornosti podjetij v večjih družbah?

8. Zaključek

Nekateri kritiki bodo rekli, da je razpravo o družbeni odgovornosti podjetij na ravni EU kljub 
napredku v podjetjih, tako v državah članicah kot na mednarodni ravni, zaznamovala 
pretirana previdnost, nezaupanje in nestrinjanje.

Poročevalec spodbuja vse tiste, ki sodelujejo v razpravi o zadnjem sporočilu Komisije in 
odgovoru Parlamenta, naj to počnejo razumno, da bo skupaj z različnimi interesnimi 
skupinami doseženo novo razumevanje in spoznavanje, da lahko Evropska unija s pomočjo 
svoje politike in programov resnično prispeva dodano vrednost.

Člani Evropskega parlamenta moramo na konstruktiven način prispevati svoj del k 
naslednjem koraku te razprave.


