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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zunanji razsežnosti socialne politike, spodbujanju standardov s področja dela in 
socialnih standardov ter družbeni odgovornosti evropskih podjetij
(2010/2205(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 7, 9, 145–161, 206–209 in 215 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije,

– ob upoštevanju členov 5,12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 in 36 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 in drugih 
instrumentov Organizacije združenih narodov na področju človekovih pravic, zlasti 
sporazumov o državljanskih in političnih pravicah ter ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah iz leta 1966, konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965, 
konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979 in konvencije o 
otrokovih pravicah iz leta 1989,

– ob upoštevanju Evropske socialne listine, zlasti členov 5, 6 in 19 Listine,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o pravnem položaju delavcev migrantov,

– ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela, zlasti osmih temeljnih 
konvencij o svobodi združevanja in dejanskem priznanju pravice do pogajanj za sklenitev 
kolektivnih pogodb (konvenciji št. 87 in 98), o odpravi vseh oblik prisilnega ali 
obveznega dela (konvenciji št. 29 in 105), o odpravi diskriminacije pri zaposlovanju in 
poklicih (konvenciji št. 100 in 111) in o učinkoviti odpravi dela otrok (konvenciji št. 138 
in 182),

– ob hkratnem upoštevanju naslednjih konvencij Mednarodne organizacije dela: konvencije 
št. 94 o javnih naročilih; konvencije št. 117 o osnovnih ciljih in standardih socialne 
politike, zlasti IV. dela, in konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja,

– ob upoštevanju agende za dostojno delo in globalnega pakta o zaposlovanju, ki ju je 
sprejela Mednarodna organizacija dela (MOD) s splošnim soglasjem na mednarodni 
konferenci dela 19. junija 2009,

– ob upoštevanju Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije 
(STO), pa tudi izjave, sprejete na četrti ministrski konferenci novembra 2001 v Dohi, 
zlasti njenega odstavka 31,

– ob upoštevanju Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami, zlasti njegovega člena 
1(2)(d), imenovanega NAČIN 4,
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– ob upoštevanju poročila Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije z 
naslovom Pravična globalizacija: ustvarjanje priložnosti za vse1,

– ob upoštevanju izjave voditeljev skupine G20 na vrhu v Pittsbourghu 24. in 25. 
septembra 2009,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta Evropske 
unije o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in o spremembi 
Uredbe 546/20092,

– ob upoštevanju Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev3 (direktiva o napotitvi 
delavcev),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. septembra 1996 o sporočilu Komisije o 
vključitvi spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic v sporazume med 
Skupnostjo in tretjimi državami (KOM(1995)0216)4 , pa tudi svoje resolucije z dne 14. 
februarja 2006 o klavzuli o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih Evropske 
unije5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2001 o odprtosti in demokraciji v 
mednarodni trgovini6, s katero poziva WTO k spoštovanju temeljnih socialnih standardov 
Mednarodne organizacije dela (ILO), Evropsko unijo pa k sprejemu odločitev ILO, 
vključno z morebitnimi pozivi k uporabi sankcij v primeru resnih kršitev temeljnih 
socialnih standardov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 
vse7, ki poziva k vključevanju socialnih standardov za spodbujanje dostojnega dela v 
trgovinske sporazume Evropske unije, zlasti dvostranske,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2005 o socialni razsežnosti 
globalizacije8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2005 o izkoriščanju otrok v državah v 
razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o pravični trgovini in razvoju10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2007 z naslovom Globalna Evropa –

                                               
1 Ženeva, MOD 2004.
2 UL L 48, 22.2.2008, str. 82.
3 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
4 UL C 320, 28.10.1996, str. 261.
5 UL C 290E, 29.11.2006, str. 107.
6 UL C 112E, 9.5.2002, str. 326.
7 UL C 102E, 24.4.2008, str. 321.
8 UL C 280E, 18.11.2006, str. 65.
9 UL C 157E, 6.7.2006, str. 84.
10 UL C 303E, 13.12.2006, str.865.
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Zunanji vidiki konkurenčnosti1 v odgovor na sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu z naslovom Globalna Evropa: Konkurenca v svetu. Prispevek k strategiji EU 
za gospodarsko rast in delovna mesta (KOM(2006)0567),

– ob upoštevanju svojih resolucij o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z regijami in 
državami AKP, zlatimi tistih z dne 26. septembra 20022, 23. maja 20073 in 
12. decembra 20074,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o delu otrok z dne 14. junija 20105,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z naslovom „Svet, ki se spreminja: izziv za EU“ z dne 16. 
septembra 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Socialna razsežnost globalizacije –
prispevek politike EU k razširitvi koristi na vse (KOM(2004)0383),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Spodbujanje dostojnega dela za vse –
prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu (KOM(2006)0249),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Trgovina, rast in svetovne zadeve: 
trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020 (KOM(2010)612),

– ob upoštevanju splošnega sistema preferencialov (GSP), ki velja od 1. januarja 2006 in 
omogoča brezcarinski dostop ali znižanje tarif za vse večje število proizvodov ter 
vključuje nove spodbude za najbolj ogrožene države s posebnimi trgovinskimi, 
finančnimi ali razvojnimi potrebami,

– ob upoštevanju vseh sporazumov med Evropsko unijo in državami nečlanicami,

– ob upoštevanju zlasti partnerskega sporazuma med članicami skupine afriških, karibskih 
in pacifiških držav (AKP) in Evropsko unijo, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju in 
spremenjenega leta 2005 ter 2010,

– ob upoštevanju zaključka pogajanj med EU ter Kolumbijo in Perujem o večstranskem 
trgovinskem sporazumu,

– ob upoštevanju predstavitve o upoštevanju socialnih in okoljskih standardov v 
trgovinskih pogajanjih, ki jo je 14. januarja 2010 pripravil Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za 
razvoj ter mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A7 0000/2010),

                                               
1 UL C 102E, 24.4.2008, str. 128.
2 UL C 273E, 14.11.2003, str.305.
3 UL C 102E, 24.4.2008, str. 301.
4 UL C 323E, 18.12.2008, str. 361.
5 Sklepi Sveta o delu otrok z dne 14. junija 2010, 10937/1710.
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A. ker verodostojnost in ugled EU izhajata iz prakse v državah članicah in sta odločilni 
sredstvi Evropske unije pri pogajanjih o trgovinskih odnosih z državami nečlanicami,

B. ker je varstvo sindikalnih aktivistov obveznost vseh držav članic in vseh drugih držav, ki 
so ratificirale splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah,

C. ker so temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela mednarodno priznane kot 
osnova za pravično mednarodno trgovanje in ker jih žal ne spoštujejo vse države članice,

D. ker je v interesu Unije, da sklene dvostranske trgovinske sporazume v korist Unije in 
trgovinskih partnerjev pod pogojem, da obe strani spoštujeta splošno deklaracijo o
človekovi pravicah,

E. ker mora odnos vseh držav članic jasno odražati načela evropskega socialnega modela, ko 
gre za socialna vprašanja in sodelovanje med državami članicami na podlagi odprte 
metode usklajevanja,

F. ker so Združene države Amerike – samooklicani glavni varuh demokracije v svetu –
ratificirale le dve od osmih temeljih konvencij MOD, in sicer konvencijo 105 o prisilnem 
delu ter konvencijo 182 o delu otrok,

G. ker nekatere države v razvoju menijo, da so se prisiljene odreči svoji primerjalni 
prednosti, ko Unija zahteva skladnost z mednarodnimi standardi dela,

H. ker skušajo nekatere države nečlanice uveljavljati NAČIN 41 pri pogajanjih o trgovinskih 
sporazumih z EU,

I. ker nekateri odločno zagovarjajo mnenje, da pravila družbene odgovornosti podjetij ne 
zagotavljajo v zadostni meri, da bodo dejanja in vedenje večnacionalnih podjetij v skladu 
z neobvezujočimi dokumenti o družbeni odgovornosti podjetij,

J. ker bi bilo treba uresničiti sprejetje direktive, ki bo urejala družbeno odgovornost 
podjetij, in jo tudi dejansko upoštevati na ravni EU,

K. ker globalizacija omogoča prosti pretok podjetij, zlasti večnacionalnih, med državami 
članicami in celo v države partnerice,

L. ker je bila vloga MOD v zadnjih letih znatno oslabljena in je navadno omejena na 
sprejemanje izjav, ki se jih pozneje ne upošteva,

M. ker je treba opozoriti na brezpogojno spoštovanje pravice do združevanja in do pogajanj 
za sklenitev kolektivnih pogodb,

N. ker je treba spodbujati agendo za dostojno delo,

O. ker je treba spodbujati enakost v višini plačila moških in žensk,

Splošna načela
                                               
1 WTO: GATS, člen 1(2)(d) = NAČIN 4.
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1. opominja, da je cilj EU postati vodilna sila na svetu, kar zadeva socialno politiko, z 
globalnim spodbujanjem socialnih ciljev; poudarja pomembno vlogo Evropskega 
parlamenta, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe in znatno krepi njegov vpliv;

2. opominja tudi, da je treba pri uresničevanju politik in ciljev Skupnosti upoštevati 
horizontalno socialno klavzulo iz člena 9 PDEU, na primer glede člena 46 in člena 49 
PDEU ali trgovinske politike EU, Skupnost ne more zaobiti zahtev splošnega interesa1;

3. nadalje opominja, da člen 7 PDEU zahteva skladnost politike EU in da mora 
zakonodajalec upoštevati vse cilje EU ter ukrepati v skladu z načelom prenosa 
pristojnosti, kar pomeni, da mora pri sprejemanju akta s posebno pravno podlago doseči 
ustrezno ravnotežje med različnimi cilji in/ali interesi2;

4. opozarja na prakse v nekaterih državah članicah, ki niso skladne s temeljnimi 
konvencijami MOD, zlasti glede postavljanja ovir za svobodo združevanja in sklepanje 
kolektivnih pogodb, tako da spodbujajo lažno samozaposlovanje ali silijo posameznike, 
da se odpovejo kolektivnim pogodbam;

Mednarodno sodelovanje – socialno zavezništvo

5. opominja, da EU po vsem svetu velja za magnet in privlačnega partnerja zaradi 
edinstvenega združevanja gospodarske dinamičnosti in socialnega modela;

6. poudarja, da evropski socialni model nudi priložnosti v izobraževanju in na trgu dela, pa 
tudi enakovreden dostop do socialnih storitev, kot glavne stebre gospodarskega uspeha;

7. vztraja, da verodostojnosti in ugleda Evropske unije ne morejo ogroziti razhajanja med 
besedami in dejanji držav članic in same Evropske unije;

8. predlaga, da se zgradi novo socialno zavezništvo, v katerem bo poudarjen pomen 
socialnih vprašanj in ki bo osredinjeno na izvajanje in izvrševanje pragmatičnih in trajnih 
rešitev; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je povečati osveščenost socialnih 
partnerjev o njihovih pravicah in obveznostih;

9. zagovarja mnenje, da se je Unija vzdržala trgovinskih sporazumov z državami s 
proizvodnimi zmogljivostmi v izvozno-predelovalnih conah, obenem pa meni, da je vse 
večje število začasnih delavcev in njihovo izkoriščanje na industrijskih območjih v 
nekaterih državah članicah izredno zaskrbljujoče;

10. podpira oblikovanje orodij za trajni dialog z državami partnericami, ki bo temeljil na 
vzajemnem spoštovanju in si prizadeva, da bi države partnerice razvile svoje lastne vire;

11. poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo z državami partnericami, da bi se 
udejanjila enakost med moškimi in ženskami v Uniji in zunaj nje;

12. nadalje poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za odpravo diskriminacije 
                                               
1 Mnenje pravne službe EP o področju uporabe člena 9 PDEU (horizontalno socialno varstvo), na zahtevo 
predsednika odbora EMPL (SJ-00004/10), odstavek 15.
2 Prav tam, točka 8.
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invalidov in drugih ranljivih skupin v Uniji in zunaj nje;

13. poudarja, da sredstva Unije v okviru razvojnega sodelovanja, pridružitvenih sporazumov 
ali sporazumov o stabilnosti in trgovinskih sporazumov pomenijo edinstvene priložnosti 
za pomoč državam partnericam pri vzpostavitvi uspešnega izobraževanja in sistemov 
socialne pomoči za večjo socialno varnost in posledično večjo blaginjo;

14. poziva k oblikovanju socialnih atašejev v novi službi za zunanje delovanje, da bi povečali 
njeno učinkovitost na področju socialne politike in zlasti zagotovili, da bi se dostojno 
delo za vse izvajalo kot osrednji politični cilj;

15. opominja, da sedanje prakse STO prinašajo več dobička razvitim državam kot državam v 
razvoju, zaradi česar je nezaupanje slednjih v njihovo koristnost še večje;

16. opominja, da je slabenje evropskega socialnega modela v korist konkurenčnosti in 
domnevne gospodarske prednosti nesprejemljivo in da taka praksa še bolj utemeljuje 
upravičene ugovore držav partneric med pogajanji z Unijo;

Pravice delavcev in delovni pogoji

17. poziva vse države članice, naj spoštujejo in podpirajo temeljne standarde dela MOD; 
zahteva spoštovanje pravic delavcev kot neizbežen pogoj za pravične in vzajemno 
koristne trgovinske sporazume;

18. meni, da je družbena odgovornost podjetij koristna, čeprav nezavezujoča oblika vedenja 
večnacionalnih podjetij; priporoča nadaljnji in bolj usmerjen razvoj družbene 
odgovornosti podjetij, med drugim s pomočjo standarda ISO 26000;

19. meni, da morajo biti politike Unije usmerjene na posameznike, pa tudi na institucije, kar 
zadeva razvoj človeškega kapitala in reforme trga dela;

20. je zaskrbljen zaradi praks v nekaterih državah nečlanicah, ki uporabljajo postopek 
NAČIN 4 za svoje dejavnosti trgovanja; poziva Komisijo in države članice, naj si 
prizadevajo strukturirati mednarodno migracijo tako, da se bodo izognile izkoriščanju in 
begu možganov;

21. podpira pobude, ki krepijo razvijanje dialoga s socialnimi partnerji in sodelovanje v 
državah partnericah ter poziva Komisijo, naj dodatno razvije sedanje programe;

22. opominja na smernice EU o različnih vprašanjih glede človekovih pravic, ki pomenijo 
močan politični signal, da so to prednostne naloge za Unijo; zato poziva Svet, naj sprejme 
podobne smernice na podlagi štirih temeljnih konvencij MOD, ki naj bi se uporabljale kot 
pragmatični instrument EU v pomoč k boljšemu napredovanju zunanje socialne politike 
Unije;

Globalno gospodarsko upravljanje

23. poziva Komisijo in države članice, naj vključijo politike zaposlovanje in socialne politike 
kot prednostno nalogo v vsa pogajanja glede struktur globalnega gospodarskega 
upravljanja in makroekonomske dialoge;
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24. zahteva od Komisije priporočilo v korist izvajanja in ratifikacije konvencij MOD, da bi 
izboljšali pravice delavcev in delovne pogoje v Uniji in v državah partnericah ter tako 
dosegli pravično in vključujočo globalizacijo z večjo usklajenostjo zunanje razsežnosti 
gospodarske in socialne politike držav članic; poziva Komisijo, naj enako spodbuja 
države članice, da bodo izvajale redne preglede, v katerih bodo obravnavane posledice 
gospodarskih, finančnih in trgovinskih politik;

o

o            o

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Zunanja razsežnost socialne politike zajema dejavnosti in pobude EU, namenjene spodbujanju 
standardov dela in socialnih standardov v državah nečlanicah.
Čeprav je lizbonska strategija socialni politiki dala največji poudarek do sedaj, kar velja tudi 
za EU 2020, imajo vprašanja konkurenčnosti in gospodarski dejavniki še vedno prednost pred 
socialnimi vprašanji.

Temeljni standardi dela so zapisani v osmi konvenciji MOD, ki je osredinjena na svobodo 
združevanja in pravico do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo prisilnega ali 
obveznega dela, odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih in odpravo dela otrok. 
Ne le iz teh konvencij, tudi iz poročila Svetovne komisije o socialni razsežnosti globalizacije 
je jasno, da je treba spremeniti ozko usmerjenost na trge in se osrediniti na širši interes v ljudi, 
tj. na varstvo pravic delavcev in spoštovanje predpisov delovnega prava. Če naj bi se EU 
pogajala z državami nečlanicami, morajo te upoštevati vse, kar je bilo predhodno navedeno. 
To je pogoj, brez katerega so pogajanja z državami članicami nemogoča. Trgovinska politika 
ne more zaobiti nobenega neupoštevanja pravic delavcev, torej se razvoj družbe lahko 
nadaljuje le, ko se te ovire odpravijo.

Z določitvijo standardov dela EU podpira priložnosti za moške in ženske, da dobijo dostojno 
in produktivno delo v razmerah svobode, enakosti, varnosti in dostojanstva. Glede na sedanjo 
globalizacijo so mednarodni standardi dela osnova, ki zagotavlja, da bo rast svetovnega 
gospodarstva koristila vsem.

Mednarodni standardi dela morajo predvsem zagotoviti razvoj ljudi kot človeških bitij. Ljudje 
niso blago, o katerega ceni se lahko pogajamo. Delo je del našega vsakdanjega življenja in je 
odločilno za osebno dostojanstvo in blaginjo ter osebni razvoj. Te vrednosti morajo biti glavni 
cilj gospodarskega razvoja. Mednarodni standardi dela se nato uporabijo za zagotovitev, da bo 
gospodarski razvoj ostal zelo usmerjen v izboljšanje človekovega življenja in dostojanstva, ne 
pa na določanje pogojev in pravic delavcev.

Pri ocenjevanju situacije v državah, s katerimi bi se bilo smiselno pogajati, moramo graditi na 
socialni politiki EU in na zagotovitvah, da so vključene v socialno listino EU.
Socialna politika EU do držav nečlanic mora biti skladna, pragmatična, enotna in strokovna. 
Odnos z MOD in STO ima pri tem bistveno vlogo in mora biti bolj uravnotežen. Protislovno 
dejstvo je, da se z večjim vplivom EU na konvencije MOD manjša število njihove ratifikacije. 
V primeru STO je treba okrepiti odnos med trgovinskimi pogajanji in socialnimi standardi.

Na prehodu v novo stoletje je EU spremenila svojo strategijo za zunanjo razsežnost socialne 
politike iz trdega na mehki pristop, tj. z usmerjenosti na povezovanje socialnih standardov s 
trgovinskimi sporazumi na osredinjenost na mednarodno sodelovanje in dialog.

EU uporablja različne vrste instrumentov za izvajanje socialne politike v državah nečlanicah. 
Gre za trde, mehke in finančne instrumente. Uporaba teh instrumentov je dokaz, da EU 
pričakuje določeno vedenje v odnosih s svojimi trgovinskimi partnerji. Glavna ovira je kljub 
vsemu izvajanje teh instrumentov in njihovo izvrševanje v državah partnericah. Zato je 
bistveno, da se EU podrobneje osredini na njihovo izvajanje in izvrševanje, zlasti konvencij 
MOD in načel družbene odgovornosti podjetij. Pogosto je ovira pravni red določene države, 
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vendar pa svoje prispevajo tudi šibka politična volja in notranji politični pritisk. Pomemben 
dejavnik je tudi to, da delavci ne poznajo svojih pravic.

Izbira instrumentov, ki naj bi jih EU uporabila, da bi lahko vplivala na različne države, je 
odvisna od zemljepisne lege teh držav, njihovega odnosa z EU in zlasti od stopnje pogajanj o 
njihovi morebitni pridružitvi k EU. Dodaten dejavnik so gospodarske razmere države in njen 
položaj v svetovni gospodarski konkurenci. Res je, da bližje kot je država EU, tesnejši so 
njuni gospodarski in politični odnosi, pa tudi vpliv EU na državo je večji.

EU vse pogosteje uporablja mehke instrumente. Usmerjeni so v dialog in priporočila 
(družbena odgovornost podjetij, agenda za dostojno delo), torej niso normativnega značaja. Z 
njimi se skuša spremeniti vedenje države na podlagi analize možnosti, ki jih ima. Trdi 
instrumenti, na primer zakonodaja in uredbe EU (prostotrgovinski sporazumi, konvencije 
MOD, trgovinske politike STO), imajo pravne posledice, države pa so zaradi njihove kršitve 
lahko kaznovane. Zato je njihova uporaba včasih vprašljiva. Nasprotno finančni instrumenti 
obsegajo nepovratna sredstva, tehnično pomoč in sklade, na primer ESPG, ki omogočijo 
želeno vedenje. Tehnična pomoč se na primer zagotovi državam, ki se pripravljajo na pristop 
k EU in sicer v obliki pomoči pri prilagoditvi njihovega prava evropskim standardom, npr. z 
različnimi usposabljanji (ETF).

Kitajska in druga azijska gospodarstva v vzponu postajajo vse pomembnejši akterji v tujih 
naložbah. Vendar se ta pojav povezuje s tveganjem, da bodo te države in njihova podjetja 
izvozila nižje standarde dela. Ne moremo dovoliti, da države nečlanice, ki želijo vstopiti v 
trgovinske sporazume z EU, ne bi upoštevale pravil, ki so zavezujoča za EU.

EU mora biti pozorna na postopke vrste NAČIN 4. Ta dovoljuje mednarodnim podjetjem, da 
uporabijo svojo delovno silo v tuji državi, kjer podjetje deluje, in tako omejuje pravice 
delavcev države prejemnice. To dejansko spodbuja socialni dumping, ki ga standardi EU 
ostro zavračajo. Zato v nobenih pogodbenih pogajanjih ni možno sprejeti NAČINA 4 in 
podobnih pojavov.

EU ima dober ugled v smislu mednarodnega dialoga o socialnih vprašanjih. V tem oziru velja 
za občutljivega in zanesljivega partnerja. To je treba izkoristiti, da bi dosegli ambicioznejše 
cilje, ki jih je določila EU. Eden od njih je zgraditi skladen, celovit in strokoven pristop EU k 
zunanji razsežnosti socialne politike. Bistveno vlogo pri tem ima usklajevanje znotraj 
Evropskega parlamenta, pa tudi z Evropsko komisijo in z novo ustanovljeno službo za 
zunanje delovanje.

Naslednji korak mora biti oblikovanje neke vrste socialnega zavezništva v katerem in s 
pomočjo katerega bi lahko EU razširjala visoke standarde dela. Kitajska je jasen primer 
države, ki hitro pridobiva status nepogrešljivega akterja v Aziji. Postaja vse pomembnejša, 
vendar pa ima področje standardov dela za Kitajce precej negativen prizvok. Navkljub temu 
ni razloga, da ne bi uporabili zgodovinsko dobrih odnosov s Kitajsko in da z njo ne bi 
vzpostavili socialnega zavezništva. Prej omenjeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 
na primer z MOD in STO, bi tudi morali izboljšati. Sprejeti je treba uravnotežen pristop, da bi 
se izognili, da bi preprečili obravnavanje MOD samo kot instrumenta EU zaradi tesnih vezi 
med MOD in EU. Zgoraj so že bile omenjene tesnejše vezi med pogajanji in socialnimi 
standardi v okviru STO.
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Mednarodna podjetja so glavni akterji pri uveljavljanju socialnih standardov. Zato je bistveno 
imeti jasno, nedvoumno opredelitev družbene odgovornosti podjetij, ki bo preprečila sedanje 
različne razlage, ter določiti minimalne zahteve za družbeno odgovornost podjetij in način za 
spremljanje njihovega uresničevanja.

Podjetja in organizacije se ustanovijo predvsem, da bi izpolnili ozek interes, tj. ustvarjanje 
dobička. Vedno manj so pripravljeni spoštovati nacionalno in mednarodno zakonodajo in 
pogodbene obveznosti. Kolikor se le da uporabljajo kraje z najnižjimi davki in najcenejšo 
delovno silo ter najmilejšimi zakoni za zaščito okolja in najranljivejšimi delavci. 
Večnacionalna podjetja pogosto usmerjajo vlade, ki se zanimajo za njihove dejavnosti na 
njihovem ozemlju. Število negotovih delovnih mest, tj. nestabilnih in neustreznih, stalno 
narašča.

Zakonodaja tega ne more samodejno zahtevati in, ne glede na njihove interese, deliti lokalne, 
regionalne in družbene odgovornosti za posledice njihovih odločitev na zainteresirane strani, 
zlasti tam, kjer delujejo. To pomeni korenito spremembo razmer pred začetkom globalizacije, 
ko bodo podjetja, ki delujejo v neki regiji že več desetletij, morala nositi odgovornost za njeno 
stanje in razvoj.

Družbena odgovornost podjetij je pojem, ki se je začel uporabljati v 70-ih letih našega 
stoletja. Nekateri ga opredeljujejo kot koncept, kjer podjetja v svoje poslovne dejavnosti in 
odnose s svojimi interesnimi skupinami prostovoljno vključujejo vprašanja glede socialnih in 
okoljskih zadev.

Večnacionalna podjetja so ugotovila, da se bo s tem, ko prispevajo pri stroških, ki jih opusti 
država, okrepil njihov položaj v družbi, kar bo pomenilo večji dobiček. V nekaterih državah 
popravijo socialne krivice tam, kjer tega ne stori država. Družbe so zgradile svojo socialno 
odgovorno politiko v obdobju gospodarske rasti. Se to ne bo spremenilo v manj ugodnem 
gospodarskem obdobju?

Evropska konfederacija sindikatov in mednarodni sindikati zavračajo družbeno odgovornost 
podjetij, če se uporablja ali zlorablja samo za oglaševanje pri odnosih z javnostmi ali trženje. 
Sprejemajo jo, če prispeva k trajni rasti, če se ne izogiba dialogu z zaposlenimi in če ni vzeta 
kot nadomestilo za delovno zakonodajo in pogajanje o kolektivnih pogodbah.

Če naj bo podjetje družbeno odgovorno, mora uporabljati visoke standarde znotraj in šele nato 
navzven z zainteresiranimi stranmi. 

To pomeni: spoštovati in spodbujati dostojna delovna razmerja, spodbujati udeležbo 
zaposlenih prek posvetovanj in obveščanja ter s pogajanji o kolektivnih pogodbah, razviti 
njihovo poklicno usposobljenost in vseživljenjsko učenje, spoštovati standarde varnosti pri 
delu, spodbujati enakost med moškimi in ženskami, ustvariti ustrezno okolje, da bodo lahko 
socialni partnerji predvideli in upravljali spremembe na trgu dela, vključno s 
prestrukturiranjem, boljšo kakovostjo dela, vključevanjem in varstvom ranljivih skupin 
delavcev, na primer mladih, starejših, invalidov in migrantov.
Težave pri družbeni odgovornosti podjetij lahko izvirajo iz dejstva, da je to še vedno 
prostovoljna pobuda, zato obstaja strah, da nima pravega cilja, usklajenih in preglednih meril 
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za zaposlene, potrošnike in druge zainteresirane strani, na podlagi katerih bi lahko merili 
uspešnost podjetja na področju družbene odgovornosti.

Sporno v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij je tudi, da jo spremlja strah, da bi postala 
neke vrste mehko pravo. Če se vlade odpovejo svoji odgovornosti za ohranjanje evropskega 
socialnega modela, potem nam grozi privatizacija delovnega prava ter sistemov in storitev 
socialne varnosti. Njihovega varstva si ne moremo predstavljati v prostovoljni in pravno 
neizvršljivi pobudi, ki je ni mogoče pravno uveljavljati, kot je družbena odgovornost podjetij.

Obstaja tudi tveganje napačnega razumevanja in nadomestitve institucionalno uvedenih 
socialnih partnerstev, socialnega dialoga, udeležbe zaposlenih in sindikalnih pravic z nečim 
prostovoljnim in nezavezujočim.

Globalna konkurenčnost privede podjetja do tega, da se širijo na nove trge. To zahteva širše 
naložbe. Zato finančni svet vstopa v podjetja in vpliva na njihov postopek sprejemanja 
odločitev, da bi podjetja dosegla hiter, najraje takojšnji in špekulativen dobiček s 
transakcijami z intervencijskimi zalogami.
Mednarodne finance / institucije / vlagatelji torej postajajo nekakšni nadzorniki gospodarskih 
dejavnosti podjetij. Finančni trg postaja trg za nadzor podjetij.

Vprašanje je obravnavala tudi Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO, ki je 
pripravila končni osnutek tako imenovanega standarda ISO 26000, ki bi ga države članice 
morale ratificirati do konca leta 2010. Besedilo so izdelale vlade, predstavniki delavcev 
(sindikati), gospodarski sektor, predstavniki potrošnikov in strank, nevladne organizacije, 
organizacije za storitve in raziskave, akademiki in številni drugi subjekti. Ti strokovnjaki 
prihajajo iz več kot 90-ih držav in 40-ih mednarodnih ali regionalnih organizacij. Nekateri od 
njih so se trudili, da ne bi bil zasnovan zelo tehnično, kot je običajno za ISO standarde.

Ta standard uporabnikom zagotavlja smernice uporabnikom in ni namenjen certificiranju, niti 
za to ni ustrezen. Vsaka ponudba za certificiranje ali zahteva po certificiranju po ISO 26000 
bi pomenila napačno razumevanje namena ali smisla tega mednarodnega standarda. 

V prihodnje je potrebno, da se EP združi z mednarodnimi in evropskimi sindikati ter vključi 
svoja pozitivna in nujna priporočila v pobudo.


