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EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

a vállalatok társadalmi felelőssége: új partnerség
(2006/2133(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a vállalati magatartásra vonatkozó két leginkább irányadó, nemzetközileg 
elfogadott szabványra, a multinacionális vállalatokról és a szociális politikára vonatkozó 
elvekről szóló háromoldalú ILO-nyilatkozatra és az OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásaira és a nemzetközi szervezetek, mint például a FAO, a WHO és 
a Világbank égisze alatt elfogadott magatartási kódexekre, illetve az UNCTAD 
támogatását élvező erőfeszítésekre a fejlődő országok vállalkozásainak tevékenysége 
vonatkozásában,

– tekintettel az ILO-nak a Munkahelyen alkalmazott alapelvekre és jogokra vonatkozó 
1998. június 18-i nyilatkozatára és az egyetemes alapvető munkaügyi normákról szóló 
megállapodására: A kényszermunka megszüntetése (29. és 105. sz. egyezmény), Az 
egyesülési szabadság és a kollektív szerződés joga (87. és 98. sz. egyezmény), A 
gyermekmunka megszüntetése (138. és 182. sz. egyezmény), és a megkülönböztetés-
mentesség a foglalkoztatásban (100. és 111. sz. egyezmény),

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatára, különösen annak azon cikkére, amely 
minden egyént és minden társadalmi szervezetet az emberi jogok egyetemes betartásának 
biztosításában való szerepvállalásra szólít fel, A polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmányára (1966), A gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányára (1966), A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról szóló ENSZ Egyezményre (1979), Az őslakosok jogairól 
szóló ENSZ nyilatkozattervezetre (1989) , A gyermekek jogairól szóló ENSZ 
egyezményre (1989),

– tekintettel az OECD Korrupcióellenes egyezményére (1997),

– tekintettel az 1977-ben életbe lépett Globális Beszámolási Kezdeményezésre (GRI)1, és a 
2006. október 5-én hatályba lépett felülvizsgált G3 Fenntarthatósági Jelentés Alapelveire,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 2000. szeptemberében elfogadott Egyetemes 
Szerződésére,

– tekintettel az emberi jogi, transznacionális társaságokra és egyéb üzleti vállalkozásokra 
vonatkozó normákról szóló ENSZ tervezetre (2003. december),

– tekintettel az ENSZ 2002. évi fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi világ-
csúcstalálkozójának kimenetelére, különösen a vállalatok elszámoltathatóságának 

  
1 www.globalreporting.org
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kérdésére vonatkozó kormányközi kezdeményezések szorgalmazására, illetve a Tanács 
2002. december 3-i határozatára a csúcstalálkozó nyomon követéséről,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának a Globális Szerződés Csoport munkájáról szóló, „Út a 
globális partnerséghez – Fokozott együttműködés az ENSZ és az összes érintett partner, 
különösen a magánszféra között” (2005. augusztus 10., 05-45706 (E) 020905) című 
jelentésére,

– tekintettel az ENSZ főtitkár vállalati és emberi jogi különleges képviselőjére, és annak 
2006. február 22-i időközi jelentésére (E/CN.4/2006/97), és az általa 2006. június 26-27-
én Bangkokban, illetve 2006. március 27-28-án Johannesburgban tartott regionális 
konzultációkra,

– tekintettel az Európai Megfigyelő Platform által támogatott Európai Mintaleírások 
létrehozását javasoló, a fejlődő országokban működő európai vállalkozásokra vonatkozó 
uniós standardokról szóló, 1999. január 15-i határozatára (Út egy európai magatartási
kódex felé)1,

– tekintettel a 44/2001. sz. 2000. december 22-i tanácsi rendelettel egységes szerkezetbe 
foglalt, 1968. évi brüsszeli egyezményre a joghatóságról, és az ítéletek elismeréséről és 
kikényszerítéséről polgári és kereskedelmi ügyekben2,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 761/2001. sz., a 
szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) 
való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló EK rendeletére3,

– tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségéről szóló zöld könyv nyomon követéséről 
szóló 2001. december 3-i tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségének európai keretrendszerét támogató 
bizottsági zöld könyvről szóló 2002. május 30-i rendeletére5,

– tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségéről szóló 2003. május 13-i rendeletére (A 
vállalatok hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez)6,

– tekintettel a környezetvédelmi témák elismeréséről, felméréséről és a vállalatok éves 
beszámolóiban és éves jelentéseiben való közzétételéről szóló 2001. május 30-i bizottsági 
határozatra (az értesítés a C(2001)1495. számú dokumentummal történt)7,

  
1 HL C 104., 1999.4.14., 180. o.
2 HL L 12., 2001.1.16., 1. o.
3 HL L 114., 2001.4.24., 1. o.
4 HL C 86., 2002.4.10., 3. o.
5 HL C 187 E, 2003.8.7., 180. o.
6 HL C 67 E, 2004.3.17., 73. o.
7 HL L 156., 2001.6.13., 33. o.
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– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak szóló, „Az alapvető munkaügyi normák támogatása és a társadalmi irányítás 
javítása a globalizációval összefüggésben” című bizottsági közleményére vonatkozó 2002. 
július 4-i határozatára,

– tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségéről szóló, 2003. február 6-i tanácsi 
határozatra1,

– tekintettel „Az irányítás és fejlesztés” című bizottsági közleményre (COM(2003)0615),

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a meghatározott jogi formájú 
társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 2003/51/EK irányelvre2,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvére3,

– tekintettel az Európai Érdekelt Felek Csoportjai Fórumának CSR-ről szóló 2004. június 
29-i végleges jelentésére és ajánlásaira, beleértve a helyes jogi keretrendszer elérését célzó 
intézkedések támogatásáról szóló 7. ajánlást,

– tekintettel a Bizottság közleményére a következő témában: „A globalizáció szociális 
dimenziója – Az EU-politika hozzájárulása ahhoz, hogy az előnyök mindenki számára 
érezhetők legyenek” (COM(2004)0383),

– tekintettel az Európai Parlament és a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK tanácsi irányelvre, valamint a félrevezető reklámról szóló 84/450/EGK 
tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
(„irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)4,

– tekintettel a 2005. március 22-23-i európai tanácsi ülésre, amely újraindította a lisszaboni 
növekedési és foglalkoztatási partnerséget az EU és a tagállamok között,

– tekintettel a fejlődő országokban történő kizsákmányolásról és gyermekmunkáról szóló 
2005. július 5-i határozatára5,

  
1 HL C 39., 2003.2.18., 3. o.
2 HL L 178., 2003.7.17., 16. o.
3 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
4 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
5 HL C 157 E, 2006.7.6., 84. o.
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– tekintettel a bizottsági közleményre a következő témában: „A fenntartható fejlődés 
stratégiájának felülvizsgálata - Cselekvési program” (COM(2005)0658), és a Tanács által 
2006. július 9-én elfogadott megújult EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájára,

– tekintettel a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament által 2005. december 20-án aláírt 
„Európai konszenzus a fejlesztésről” című nyilatkozatra,

– tekintettel a 2006. január 1-jén hatályba lépett új Általános Preferenciarendszerre (GSP+), 
amely nagyobb számú termék vonatkozásában biztosít vámmentességet vagy 
vámkedvezményt, továbbá új ösztönzőket nyújt a specifikus kereskedelmi, pénzügyi vagy 
fejlesztési szükségletekkel szembenéző rászoruló országok számára,

– tekintettel a Bizottság közleményére a következő témában: Tisztességes munka mindenki 
számára - Az Unió hozzájárulása a tisztességes munkára vonatkozó menetrend 
végrehajtásához (COM(2006)0249),

– tekintettel az „Európai átláthatósági kezdeményezés” című zöld könyvre (2006. május 3.),

– tekintettel a tisztességes kereskedelemről és fejlesztésről szóló, 2006. július 6-i 
határozatára1,

– tekintettel a Bizottságnak „ A társasági jog modernizációja és a vállalatirányítás 
fejlesztése az Európai Unióban - terv az előrelépéshez" (EU cselekvési terv a 
vállalatirányításról) című közleményére (COM(2003)0284),

– tekintettel az Európai Parlament által szervezett, 2006. október 5-i “A vállalatok
társadalmi felelőssége – létezik Európai közelítés?“ témájában tartott tárgyalásra,

– tekintettel az Eljárási Szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és …. véleményére (A6-
0000/2006),

1. meg van győződve arról, hogy a vállalatok társadalmi és környezetvédelmi felelősségének 
fokozása, összefüggésben a vállalati elszámoltathatóság alapelvével, az Európai Szociális 
Modellnek, Európa fenntartható fejlődési stratégiájának és a gazdasági globalizáció 
társadalmi kihívásainak való megfelelésnek alapvető alkotóelemét képezi;

2. üdvözli a Bizottság közleményét, amely egy tétlen időszakot követően új lendületet adott 
a vállalatok társadalmi felelősségéről (CSR) folytatott uniós vitának; aggodalmát fejezi ki 
a nyilvánosság előtt vállalt konzultáció átláthatatlansága és egyensúlytalansága miatt;

3. felismeri, hogy egy nyílt vita folytatódik az érdekelt felek különböző csoportjai között a 
CSR pontos fogalmáról, és hogy a „betarthatatlanság” koncepciója néhány vállalat 

  
1 Idézet, 2006.7.6., P6_TA(2006)0320.
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számára lehetővé teszi a társadalmi felelősség hangoztatását, miközben ugyanakkor 
megsértik a helyi vagy nemzetközi jogszabályokat;

4. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a CSR-politikákat a saját érdemeik alapján kell 
előmozdítani, nem pedig más területekre vonatkozó megfelelő szabályozások 
helyettesítésével vagy ilyen szabályozásra vonatkozó burkolt megközelítéssel; úgy véli, 
hogy „depolarizálni” kell a CSR önkéntes kontra kötelező megközelítésére vonatkozó 
uniós szintű vitát az alapvetően önkéntes megközelítés hangsúlyozásán, ugyanakkor a 
potenciális szabályozási eszközök kutatásának és az arról folytatott párbeszéd 
folytatásának  – kötelezettség nélküli – lehetővé tételén keresztül;

5. továbbra is meg van győződve arról, hogy éppen az önkéntes CSR-kezdeményezések 
elterjedése képezi a CSR-politikák több vállalat, különösen a kisvállalkozások általi 
elfogadásának akadályát, gátolja továbbá a vállalatokat a hitelesebb CSR-tevékenységek 
folytatásában, így az ilyen, korábban a Bizottság által támogatott kezdeményezések 
„konvergenciájának” továbbra is az uniós vita részét kell képeznie;

6. úgy véli, hogy az önkéntes CSR-kezdeményezések hitelessége függ továbbá a 
nemzetközileg elfogadott normák és alapelvek átvételére vonatkozó elkötelezettségtől és 
az Európai Érdekelt Felek Csoportjainak Fóruma (MSF) által ajánlott több érdekelt félre 
kiterjedő megközelítési módtól, valamint a független felügyelet és ellenőrzés 
alkalmazásától;

Uniós vita a CSR-ről

7. megemlíti a Bizottság döntését egy a vállalati társadalmi felelősségre vonatkozó európai 
szövetség létrehozásáról, együttműködésben a számos vállalati hálózattal; azt ajánlja, 
hogy a Bizottság biztosítson egy koordinációs csomópontot a szövetség tagságáról és 
tevékenységeiről való tudatosság biztosítására, továbbá hogy állapodjanak meg a világos 
célkitűzésekről, az ütemtervekről és a munkájáról tájékoztató stratégia víziójáról;

8. azt javasolja, hogy a CSR-gyakorlatoknak az EU vállalatai közötti cseréjének jelentős 
fokozása, a legjobb gyakorlat új modelljeinek a CSR különböző aspektusaiban a 
vállalatok közötti valódi vezetők általi fejlesztése, valamint a CSR támogatására irányuló 
specifikus uniós intézkedések azonosítása és előmozdítása alkothatnák a szövetség 
eredményeinek alapvető mércéit; illetve hogy határozzanak meg egy kétéves határidőt a 
védőernyője alatt felállított „laboratóriumok” munkájának befejezésére, ahogy azt a CSR 
Európa javasolta;

9. megemlíti, hogy az MSF ismételt összehívása a közlemény elkésett kiegészítése volt, és 
hogy intézkedéseket kell tenni a különböző érdekelt felek abba vetett bizalmának 
fokozására, hogy az uniós politikáknak és programoknak az ösztönzésének és a CSR uniós 
üzleti vállalkozásokban való alkalmazásának valódi eredményéhez vezető nyílt párbeszéd 
fog folyni; úgy véli, hogy oktatást kell biztosítani az MSF által korábban alkalmazott két 
év vonatkozásában, különösen a „a hírnév nélkül nincs felelősség” szabály és a független 
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előadók alkalmazása tekintetében, amely fejlesztések a konszenzusra jutás legkisebb 
közös nevező elérésének céljára való alkalmazásának elkerülését szolgálják, úgy véli 
továbbá, hogy a bizottsági képviselők nem vettek részt aktívan a vitában;

10. támogatja a vállalati és egyéb érdekérvényesítők kötelező közzétételére és az uniós 
politika-alkotáshoz vezető üzleti csoportosulások és egyéb érdekelt felek csoportjai 
közötti kiegyenlített hozzáférésre vonatkozó felhívásokat;

A CSR és a versenyképesség közötti kapcsolat

11. üdvözli a közlemény azon célkitűzését, hogy a CSR-t a lisszaboni napirendhez kapcsolja;

12. üdvözli a rugalmasság és a költségek terén való állandó fejlesztéseket szorgalmazó 
vállalatok általi versenyképes beszerzési stratégiák, illetve a kizsákmányoló 
foglalkoztatási gyakorlatok elkerülését és a szállítókkal való hosszú távú kapcsolatok 
előmozdítását szorgalmazó önkéntes CSR-kötelezettségvállalások közötti 
ellentmondásokról szóló párbeszédet;

13. a CSR-t fontos üzleti hajtóerőnek tekinti, és a társadalmi és környezetvédelmi témakörök 
integrálására szólít fel, mind az új termékek és eljárások támogatásában az uniós 
fejlesztéseken és a kereskedelmi politikákon keresztül, mind az ágazati, a szubregionális 
és a városi versenyképességi stratégiák felvázolásában;

A CSR eszközei

14. üdvözli az utóbbi években jelentkező tendenciát, miszerint a nagyobb vállalatok önkéntes 
társadalmi és környezetvédelmi jelentéseket tettek közzé, és megemlíti, hogy ezek száma 
közel állandóvá vált;

15. ismételten hangsúlyozza a Parlament támogatását a szabályozás alanyait képező vállalatok 
integrált társadalmi, környezetvédelmi és pénzügyi jelentései vonatkozásában, egy 
esetleges határérték megállapításával a kisebb vállalatok aránytalan költségeinek 
elkerülésére; mélyreható vizsgálatra szólít fel a Bizottság környezetvédelmi közzétételről 
szóló 2001. évi ajánlásában, a beszámolók modernizációjáról szóló 2003. évi irányelvben 
és a kibocsátási tájékoztatókról szóló 2003. évi irányelvben meghatározott, a társadalmi és 
környezetvédelmi jelentésekre vonatkozó minimumkövetelmények implementációja 
tekintetében, támogatva az összes tagállamban történő hatékony átültetést és felvállalva a 
ezen követelmények következő felülvizsgálatuk idején történő lehetséges megerősítéséről 
való konzultáció folytatását, beleértve a társadalmi és környezetvédelmi kockázatok 
lényegességének értelmezését a meglévő közzétételi követelmények alapján;

16. ismételten hangsúlyozza a Parlament támogatását a környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer vonatkozásában;

17. támogatja a Nemzetközi Szociális és Gazdasági Akkreditációs és Címkézési Szövetség 
tisztességes gyakorlatra vonatkozó kódexét;
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18. sajnálatát fejezi ki a közlemény társadalmilag felelős befektetésekre vonatkozó 
témakörének figyelmen kívül hagyása miatt, üdvözli a befektetők érdekelt felekként való 
teljes részvételét a CSR-vitában uniós szinten, beleértve az MSF-en való részvételt, az 
átláthatóságra való ipari igényt támogatja, a „kamatalapelvek” EU-szerte történő 
bemutatásán keresztül történő előírás helyett a befektetési alapok vonatkozásában, mint 
ahogy ezt már öt uniós tagállamban bevezették;

19. támogatja az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának törekvéseit a CSR-nek az EU 
fenntartható fejlődési stratégiájának vonatkozásában való teljesítménye mérésére szolgáló 
mutatók megalkotására;

20. javasolja, hogy tegyék további megfontolás tárgyává a CSR-ért felelős uniós ombudsman 
kinevezését, aki a CSR-vonatkozású témákat érintő egyéni kérdések megválaszolását 
vállalná fel;

A hatékonyabb szabályozás és a CSR

21. úgy véli, hogy új szabályozás hiányában is javíthatók a CSR-politikák a nagyobb 
tudatosság és a meglévő jogi eszközök fejlesztésével; felhívja a Bizottságot a tudatosságot 
fokozó kampányok közvetlen alkalmazására, szervezésére, és specifikus kutatás 
elvégzésére a brüsszeli egyezmény szerinti közvetlen a más állambeli felelősség 
alkalmazásának implementációja és a félrevezető reklámról illetve a tisztességtelen üzleti 
magatartásról szóló irányelvek alkalmazása vonatkozásában abból a célból, hogy a 
vállalatok az önkéntes magatartási kódexeik részévé tegyék azokat;

22. újból kifejti, hogy a Bizottságnak és az uniós kormányoknak jelentős erőfeszítéseket kell 
tennie nemzeti, regionális és helyi szinten a közbeszerzésről szóló 2004. évi irányelveknek 
a társadalmi és környezetvédelmi klauzulák szerződéseikhez csatolásával történő, a CSR 
támogatását célzó felülvizsgálata által biztosított lehetőségek kihasználására, ahol 
szükséges, beleértve a korrupció esetét, vállalatok kizárására; valamint a Bizottságnak, az 
Európai Beruházási Banknak és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak szigorú, 
világos panaszmechanizmusokkal biztosított társadalmi és környezetvédelmi kritériumok 
alkalmazására kell törekednie a magánszektor vállalatainak juttatott összes adomány és 
kölcsön vonatkozásában;

A CSR elismerése az uniós politikákban és programokban

23. üdvözli a Bizottságnak szóló közleményben ismételten feltűnő kötelezettségvállalásokat a 
CSR támogatása és előmozdítása vonatkozásában, annak valamennyi tevékenységi 
területe tekintetében;

24. úgy véli, hogy a CSR-vitát nem lehet elválasztani a vállalati elszámoltathatóság 
kérdéseitől, és hogy a vállalkozások társadalmi és környezetvédelmi hatásainak, az 
érdekelt felekkel való kapcsolatoknak, a kisebbségben lévő érdekelt felek jogai 
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védelmének és a vállalati igazgatók kötelezettségeinek témáját ebben a tekintetben teljes 
mértékben integrálni kell a Bizottság Vállalatirányítási Cselekvési tervébe;

25. üdvözli a CSR-kezdeményezések közvetlen anyagi támogatását a Bizottság részéről, 
különösen az újítások ösztönzése, az érdekelt felek részvételének lehetővé tétele és az
állítólagos jogellenes gyakorlattal kapcsolatban a lehetséges áldozatok csoportjainak 
támogatása céljából; hangsúlyozza a kísérleti projektek, mint például a Munkatársak 
Közösségi Tevékenységét magában foglaló projekt céljára szolgáló B34000 EU
költségvetési tétel fontosságát;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy teljes mértékben integrálja a CSR-t a kereskedelmi 
politikáiba, ösztönözve valamennyi kétoldalú, regionális illetve többoldalú megállapodás 
kötelező rendelkezéseinek bevezetését összhangban a nemzetközileg elfogadott CSR-
normákkal, mint például az OECD iránymutatásaival, a háromoldalú ILO-nyilatkozattal és 
a Riói alapelvekkel, továbbá a kötelező erő fenntartásával az emberi jogok és a társadalmi 
és környezetvédelmi felelősség témájában; üdvözli az ezen célkitűzéseknek a tisztességes 
munkáról szóló közleményben biztosított támogatást; ismételten felszólít a Bizottság 
harmadik országokban lévő küldöttségeit a multinacionális vállalatokról szóló OECD 
iránymutatások támogatására és a kapcsolattartási pontként való funkcionálásra ezek 
vonatkozásában;

27. üdvözli az Európai konszenzus a fejlesztésről kötelezettségvállalását a CSR mint 
elsőbbségi tevékenység támogatására;

28. azt ajánlja a Bizottságnak, hogy a kisvállalatok CSR-ben való részvételét a Kereskedelemi 
Kamarákkal és egyéb közvetítő testületekkel való közös munkán keresztül célozza meg, 
speciális támogatást nyújtva a szövetkezetek/társadalmi gazdasági vállalkozások 
részvételéhez a szakosodott szervezeteiken keresztül, az Európai Információs Központok
hálózatát a CSR-kezdeményezések közvetlen támogatására használja, és a CSR-küldött
kinevezését hasonlónak véli a Vállalkozási Főigazgatóságon belül működő kisvállalkozási 
küldöttével;

29. üdvözli a közlemény kötelezettségvállalását az alkalmazottak és szakszervezeteik 
szerepének fokozása vonatkozásában a CSR-ben és ismételten felhívja a Bizottságot és a 
társadalmi partnereket, hogy építsenek az 50 nemzetközi keret-megállapodás és a 30 
európai keret-megállapodás alkotta sikeres tárgyalásokra főleg az önálló vállalatok vagy 
szektorok alapvető munkaügyi normái vonatkozásában, a vállalati felelősség 
fejlesztésének egyik megközelítéseként Európában és világszerte;

30. azt javasolja, hogy a jövőbeli CSR-kutatás mutasson túl a CSR egyszerű „üzleti ügyein”, 
összpontosítson a versenyképesség és a fenntartható fejlődés közötti összefüggésre, 
valamint a jelenlegi CSR-kezdeményezések hatásaira illetve a CSR-alapelvek lehetséges 
megsértésére; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen közzé független szakértők és kutatók 
által összeállított, a meglévő információkat összegző, az új tendenciákat leíró és a jövőbeli 
cselekvésekhez ajánlásokat biztosító kötelező éves jelentést a CSR-ről;
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Európa hozzájárulása a vállalatok globális társadalmi felelősségvállalásához

31. úgy véli, hogy a CSR-politikák lehetséges hatása a vállalatok globális ellátási lánca, a 
vállalatok felelősségteljes beruházásának a fejlődő országokban a szegénység elleni harc 
érdekében való lehetővé tétele, a tisztességes kereskedelem és a felelősségteljes 
kormányzás alapelveinek támogatása, továbbá a nemzetközi normák vállalatok általi, 
olyan országokban való megsértése előfordulásának csökkentése vonatkozásában a 
legnagyobb, ahol a szabályozási rendszer gyenge vagy nem létezik;

32. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem helyezett nagyobb hangsúlyt a 
globális kezdeményezések támogatására a közleményében, és felhívja a tagállamokkal és 
az érdekelt felekkel együttműködő Bizottságot, hogy alakítson ki stratégiai víziót és 
ráfordítást a CSR-kezdeményezések fejlesztésére globális szinten, tegyen továbbá jelentős 
erőfeszítéseket az uniós vállalatok ilyen kezdeményezésekben való részvételének 
nagymértékű növelése érdekében;

33. felhívja az egyéb érdekelt felekkel együttműködő Bizottságot, hogy 2007-re, a 
fenntartható fejlődésről szóló világ-csúcstalálkozó ötödik évfordulóján elfogadott, a 
vállalati elszámoltathatóság területén való kormányközi kezdeményezésekre vonatkozó
kötelezettségvállalás tiszteletére szervezzen egy jelentős nemzetközi kezdeményezést;

34. felhívja a Bizottságot, hogy építsen a CSR-ről az 1990-es években folytatott Transzatlanti 
Üzleti Párbeszéd sikereire az EU és Japán közötti hasonló gyakorlat megszervezésén 
keresztül;

35. a Globális Beszámolási Kezdeményezés fejlesztésére szólít fel;

36. megemlíti a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet keretében folytatott párbeszédeket a 
társadalmi felelősségi normák vonatkozásában;

°

° °

37. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa a jelen határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A vállalatok társadalmi felelőssége azt jelenti, hogy a vállalatok nagyobb felelősséget 
vállalnak a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásaik kezeléséért, nyíltabban 
elszámoltathatóvá válnak nemcsak az alkalmazottak és azok szakszervezetei, hanem egyéb 
érdekelt felek számára is, beleértve a befektetőket, a fogyasztókat, a helyi közösségeket, a 
környezetvédelmi és egyéb érdekcsoportokat.

A CSR növekedése az utóbbi két évtized, főleg amerikai vállalatokat érintető botrányaira 
adott válaszként értékelhető, valamint a vállalkozások közösségén belülről, illetve azon 
kívülről adott közvetlen válaszként is, amely célja az olyan kihívásokkal való szembenézésre 
való közvetlen kötelezettségvállalás, mint például az éghajlatváltozás, a társadalmi 
kirekesztettség és a világméreteket öltött szegénység, amelyek a gazdasági globalizáció 
korában növekvő aggodalomra adnak okot. 

Ez a harmadik európai parlamenti jelentés- és határozattervezet, amelyet 1999 óta előadóként 
előterjesztettem ebben a témában. A CSR „mozgalom” megszámlálhatatlan résztvevőivel való 
találkozás során megdöbbentőnek találtam, hogy az érdekeltek – a legjobb esetben - milyen 
fokú izgatottságot és lelkesedést tanúsítanak az új korszak ezen új kihívásaival való 
szembenézés során, hogyan hoznak létre egy különböző megközelítést a társadalmi 
vállalkozások tekintetében, milyen fokú hajlandóságot mutatnak a tradicionális korlátokat 
áttörő új kapcsolatok kialakítása kockázatainak vállalása vonatkozásában, és hogy hogyan 
kötelezik el magukat nyíltan amellett, hogy változást hozzanak egy összetett és bonyolult 
világba. A támogatók és kritikusok között maradnak páran, akik a CSR-t alapvetően a
társadalmi vagy környezeti problémákért való vállalati felelősség elkerülésére vagy azok 
akadályozására szolgáló közönségkapcsolati eszköznek tartják. Továbbá, az üzleti 
közösségben sokan vannak, akik gyakorolják a CSR-t, nincs azonban kapcsolatban az azzal 
összefüggésbe hozott zsargonnal és apparátussal, ami a saját jogán iparággá vált. 
Mindazonáltal a CSR bebizonyította, hogy nem egy hóbort vagy divat, azáltal, hogy mind az 
üzleti, mind a politikai vezetők felismerték saját felelősségünket annak előmozdítására.

Az EU CSR-ről folytatott vitára adott válasza a következő tényezőkre vezethető vissza: a 
Bizottság azon felhívása, miszerint az üzleti életnek segítséget kellett nyújtania a társadalmi 
kirekesztettség leküzdésében az 1990-es évek közepén, az Európai Parlament 1999. évi 
határozata egy kötelező erejű magatartási kódexről az EU vállalataira vonatkozó környezeti, 
munkajogi és emberi jogi előírások világszerte való betartására vonatkozóan, továbbá az 
uniós államfők 2000. évi, vállalatoknak címzett felhívása a CSR, mint a lisszaboni program 
része támogatása tekintetében. 

A Bizottság CSR-ről szóló zöld és fehér könyve a 21. század elején az EU intézményeinek 
napirendjére tűzte a CSR-t, és az Európai Érdekelt Felek Csoportjai Fóruma létrehozása 
lehetővé tette az érdekelt felek közötti nyílt vitát, habár ezt rendszeresen gátolták a szociális 
partnerek hagyományos feltételezései és munkamódszerei uniós szinten. Ezek a folyamatok 
sikeresen elősegítették egy uniós szintű CSR-ről folytatott vita kialakítását, azonban nem 
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voltak képesek arra, amire maga az EU, hogy „értéket adjanak” a vitához, vagy hogy 
határozottan fellépjenek a felelősségteljes vállalkozás előmozdításáért.

Ezt követte a Bizottság jelentős, több mint két éves késedelme a válasza közzétételének 
vonatkozásában, amelyet az olyan üzleti és egyéb érdekelt felek közötti alapvető 
polarizációval való szembesülési hajlandóság hiánya okozott, akik a CSR-t a külső ellenőrzés 
és/vagy jogalkotás által meghatározott átláthatósági követelmények tárgyaként akarják látni, 
az érdekelt felek fontos szerepvállalásával, illetve akik a CSR-t egy kizárólag a vállalatok 
által irányított gyakorlatként kívánják látni, amelynek közösségi politikai ráfordítás, illetve 
beszédek, sajtókonferenciák és díjkiosztó ünnepségek nélkül kell kialakulnia.

A Bizottság végül úgy döntött, hogy kilép a vitából, és létrehozott egy szigorúan a 
szabályozásellenes megközelítést támogató közleményt. A biztosok számos magántalálkozót
tartottak válogatott vállalatok képviselőivel, hogy a közlemény tartalmáról tárgyaljanak velük, 
majd a vállalati szféra által „elfogadottnak” értékelték azt, és csupán az érdekelt nem 
kormányzati szervezetekkel találkoztak személyesen a tartalma megtárgyalása céljából annak 
közzétételét követően. Úgy tűnik, hogy a CSR-ért felelős, legfontosabb szerepet betöltő 
biztost eltávolították a pozíciójából, talán azért, hogy utat engedjen ennek az új 
„konszenzusnak”. Az UNICE-nak, az európai munkaadók szervezetének egy hiányos 
feljegyzése a közleményt „igazi sikerként” értékelte, mivel „az egyéb érdekelt feleknek tett 
engedmények … nem fognak valódi eredményt hozni”. Ez kétségbe vonta a CSR-ről szóló 
Érdekelt Felek Csoportjai Fórumának utolsó percben történő ismételt összehívásának
komolyságát, és azt sugallja, hogy a Bizottság talán a saját átláthatósági kezdeményezésével 
(2005. november) ellentétben álló kiterjedt vállalati érdekérvényesítést tett lehetővé.

Az Európai Parlamentnek tehát néhány stratégiai döntést kell hoznia a közleményre adott 
válaszának meghatározása vonatkozásában.

Habár könnyű lenne elvetni az egész folyamatot, ez összességében valószínűleg az EU CSR-
vitától való meghátrálásához vezetne, tehát hogyan lehetne működésbe hozni?

Először is, a Vállalatok Szövetségének el kell érnie a szervezettség és átláthatóság azon 
minimális szintjét, amelyet a vállalati partnerei maguk is elfogadnának a saját üzleti 
tevékenységeik során. Tanulni kell az Érdekelt Felek Csoportjai Fórumától annak eljárási 
nehézségei tekintetében, és képesnek kell lennie a szabályozási válaszok kutatására és 
megvitatására az önkéntes és kötelező megközelítések közötti vita „depolarizálása”
érdekében.

A Bizottságnak a megbeszélések teljes résztvevőjévé kell válnia, és valamennyi szereplő 
számára az uniós politikákon és programokon belüli speciális intézkedésekre vonatkozó 
ajánlásoknak kell az új kiindulópontnak lennie, a CSR különböző aspektusainak átvétele 
érdekében.
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A lehetőséget az uniós politika-alkotás során a vállalati és egyéb érdekérvényesítőkre 
vonatkozó kötelező előírások támogatására kell használni Parlamentünknek a globális, 
kiegyensúlyozott és átlátható vita melletti elkötelezettségének kinyilvánítására. 

Az Európai Parlamentnek nem szabad elutasítania a Bizottságnak a versenyképesség és a 
CSR közötti kapcsolatra való összpontosítását, részben, mert ez nem nyújt új politikai 
távlatokat, és részben mert a Bizottság a szabályozásellenes megközelítés támogatása során 
háttérbe szorította a CSR „értékteremtési”, uniós vállalatok társadalmi és környezeti 
tekintetben innovatív termékeinek és eljárásainak kifejlesztésére vonatkozó üzleti lehetőségek 
által vezetett megközelítését.

Mindazonáltal a Parlamentnek fel kell ismernie, hogy a vállalatok a következő felekkel 
néznek szembe: versenytársakkal, akik kevésbé szigorú CSR-normák elfogadását
szorgalmazzák, kisvállalkozásokkal, amelyek többoldalú és ellentmondásos igényekkel 
találkoznak az általuk ellátott vállalatok részéről, beruházókkal és fogyasztókkal, akik 
zavarosnak és bizonytalannak tartják azokat az információkat, amelyek alapján etikus 
döntéseket kívánnak meghozni – ami azt jelenti, hogy el kell utasítanunk a Bizottság által a 
CSR vonatkozásában elfogadott „bármi lehetséges” megközelítést, és vissza kell térnünk az 
általuk korábban javasolt „konvergencia” koncepciójához. Egy alapvetően önkéntes 
megközelítés, „a győztesek kiválasztása” támogatásával a CSR-kezdeményezések (habár nem 
önálló vállalatok) között, és a „minden egy méret” megközelítés elutasításával egy olyan 
megközelítést fogadhatunk el, amely megfelelőbb a mai vita szempontjából, azonban 
továbbra is jelentőst támogatással bír az üzleti közösség részéről.

Annak érdekében, hogy depolarizáljuk a kötelező és az önkéntes megközelítés között fennálló 
vitánkat, az Európai Parlamentnek arra kellene korlátoznia tevékenységét, hogy megerősítse a 
2002-ben, illetve a 2003-ban kialakított álláspontunkat, miszerint a vállalatok — de legalább a 
nagyvállalatok — integrált társadalmi, környezeti, pénzügyi jelentésére vonatkozóan egységes 
jogi szabályozást kell kialakítani. Nem többre, és nem kevesebbre. Ez a legalapvetőbb 
„megfelelő szabályozás”, amely egyszerűen csak átláthatóságot követel meg, azért, hogy az 
önkéntes, piac-alapú válaszok megszülethessenek az új piacra lépők, a beruházók és a 
fogyasztók körében.

Ahelyett, hogy a Parlament ezen túlmenően a további új jogi szabályozást támogatná, inkább 
a meglévő jogszabályok, politikák, és programok kiaknázásával segítheti elő a CSR Európai 
Unión belüli előmozdítását. A közlemény szintén ezeket a célokat jelöli ki, a Parlament 
azonban segítséget nyújthat azáltal, hogy megfogalmaz néhány olyan részletet, amely elől a 
Bizottság kitér.

A vállalatok ösztönözve vannak a társadalmi és környezeti hatások megjelölésére üzleti 
tevékenységük felülvizsgálata keretében, három különböző EU vállalatirányítási rendelet 
értelmében. Jelentős erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet 
ezen rendelkezésekre, hogy az Európai Unión belül támogassuk hatékony átültetésüket a 



PR\638043HU.doc 15/16 PE 380.802v01-00

Külső fordítás

HU

nemzeti jogrendszerekbe, továbbá hogy konzultáljunk a részletesség elvének kérdéseiről és 
egyéb olyan lehetőségekről, amelyek a jövőben erősíthetik a rendelkezéseket. A CSR-t nem 
lehet mesterségesen elválasztani a vállalatok elszámoltathatóságától és a vállalatirányítástól.

Fontos és hiteles uniós szintű kezdeményezések indultak el a nemzetközileg elfogadott 
normák és az érdekeltek különböző csoportjainak teljes tiszteletben tartásával, amely 
kezdeményezéseket támogatni kell. A Parlamentnek ajánlott állásfoglalás-tervezet a CSR 
Európával, az Európai Társadalmi Befektetési Fórummal és az Európai Társadalmi Üzleti 
Főiskolával és számos egyéb szervezettel folytatott részletes vitát javasol.

Maga a Bizottság ösztönözve van a tudatosság fokozására éppúgy, mint a megtévesztő 
hirdetésekre, a más állambeli közvetlen felelősségre és a közbeszerzésre vonatkozó politikák 
közvetlen érvényesítésére, továbbá egy szövetségi laboratórium felállítására, ezzel jelezve az 
üzleti felelősség jelentőségét. Ez maradéktalanul megfelel az Európai Érdekelt Felek 
Csoportjai Fóruma 7. sz. ajánlásának, és az üzleti élet szereplőinek teljes támogatását élvezi 
annak érdekében, hogy „jogi keretet… nyújtson a vállalatok számára, amelyek előre kívánnak 
lépni a CSR folyamatában, azért hogy ebből profitáljanak a piac színterén, az Európai 
Unióban és globálisan egyaránt.”

Az intézményi válaszokat illetően, az ügy egy a CSR-ért felelős EU ombudsman életre 
hívását teszi szükségessé, továbbá egy éves jelentési rendszerét a CSR-ről, a Parlament 
azonban az európai szociális címke „gyors létrehozása” ellen érvelt, amelynek hitelessége 
csorbát szenvedhetne, annak érdekében, hogy növelje az együttműködést és a konzisztenciát a 
már létező címkék között- ez egy másik példa a konvergenciára.

Végül egy lehetséges utat kívánok javasolni a CSR vita átalakítására, amelyet oly gyakran 
jellemzett nézeteltérés, halogatás, és gyanúsítgatás- egy olyan vita felé, amely izgalommal, 
lelkesedéssel, és elkötelezettséggel teli, ahogyan azt kezdetben jellemeztem.

Az Európai Parlamentnek arra kell törekednie, hogy a vitát sokkal inkább a globális CSR 
stratégiák kontextusába helyezze. A vállalatok szívesebben fogadják ezt a fajta megközelítést, 
azért hogy enyhítse arra vonatkozó félelmeiket, miszerint az EU intézkedése hátrányos 
helyzetbe hozza őket a nemzetközi versenytársakkal szemben. A szakszervezetek növekvő 
számban kötnek nemzetközi keret-megállapodásokat felismerve a globális piacokat, 
amelyeken az EU vállalatai működnek. A jogvédők egyre inkább felismerik, hogy a 
környezetvédelem, a munkajog és emberi jogok megsértésének legjobb példái az „északi” 
vállalatok globális ellátási láncaitól a „déli” fejlődő országok piacaiig tetten érhetők és azt is, 
hogy alapvető cél a vállalatok elszámoltathatóságáról szóló kötelező erejű nemzetközi 
konvenció kell, hogy legyen – ahogyan azt a fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi 
világ-csúcstalálkozón megvitatták.

A Bizottságnak fel kell ismernie, hogy ez a fajta megközelítés nem jelenheti az uniós szintű 
intézkedések elhagyását, és valójában sokkal nagyobb kihívást jelent a tagállamok politikai 
álláspontjainak egyeztetése egy nemzetközi szinten döntő intézkedés meghozatalához. A 
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német, portugál, és francia elnökség az elkövetkező két évben lelkesen felvállalja ezen a 
területen szükséges intézkedések meghozatalát, a Parlamentnek pedig azt kell javasolnia, 
hogy Európa vezető szerepet vállaljon a nemzetközi vitában egy nemzetközi konferencia 
megszervezésével, amely 5. évfordulója alkalmából felülvizsgálná, és tovább vinné a 
johannesburgi kötelezettségvállalást „a „kormányközi kezdeményezések a vállalati 
elszámoltathatósággal” kapcsolatban. Javaslom továbbá egy kétoldalú, EU és Japán közötti 
párbeszéd megszervezését e témában.

Ez a fajta megközelítés szintén közös erőfeszítéseket jelent a CSR-nek az EU fejlesztési és 
kereskedelmi politikájába történő integrálására vonatkozóan, beleértve az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásainak teljes körű működtetését – amit 
megígértek, de sosem tartottak be.

Amikor az ENSZ üzleti és emberi jogi különleges képviselője nyíltan fontolóra veszi a CSR 
vitában adott szabályozási válaszokat, az ENSZ Környezetvédelmi Programjaiból eredő 
elhíresült Globális Jelentési Kezdeményezés nyíltan törekszik a CSR-eszközök vállalatokkal 
való konvergenciájára, amikor az ENSZ Globális Szerződése 200 vállalatot zár ki 
kezdeményezéséből, azért mert nem teljesítették követelményeit, a Bizottságnak 
szembesülnie kell a ténnyel, hogy a közleménye által képviselt „bármi lehetséges” 
megközelítés nemcsak idejétmúlt, hanem divatjamúlt is.

Mindamellett, amennyiben az Európai Parlamentnek sikerül olyan határozatot
megfogalmaznia, amely segít hatékonnyá és átláthatóvá tenni a CSR-rel kapcsolatos 
párbeszéd mechanizmusát az EU-n belül, és sikerül a Bizottságot arra ösztönöznie, hogy 
tényleges intézkedések révén állja a szavát, amelyek láthatóan bizonyítják az 
„értéknövekedést” célzó EU megközelítést a már meglévő EU politikák és programok között, 
és amely ugyanakkor megakadályozza azt, hogy Európa lemaradjon a nemzetközi CSR 
vitában, illetve amely a globális CSR mozgalom néhány elképzelését és szellemét átülteti 
saját vitáinkba - akkor az európai CSR-vita újabb lendületet vehet.


