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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: a társadalmi érdekek előmozdítása és a 
fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út
(2012/2097(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5.,12., 14., 15., 16., 21., 23., 26., 27., 
28., 29., 31.,32., 33., 34. és 36. cikkére,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára és különösen annak 5., 6. és 19. 
cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről 
és alapvető jogokról szóló, 1998-ban elfogadott nyilatkozatára, valamint a kényszermunka 
megszüntetésére (29 (1930) és 105 (1957)), az egyesülési szabadság és a kollektív 
szerződés jogára (87 (1948) és 98 (1949)), a gyermekmunka megszüntetésére (138 (1973) 
és 182 (1999)), és a foglalkoztatásban történő megkülönböztetés-mentességre (100 (1951) 
és 111 (1958)) tekintettel egyetemes alap munkaszabványokat létrehozó ILO-
egyezményekre, 

– tekintettel továbbá az ILO munkaügyi záradékokról (állami szerződésekről) szóló (94. 
számú) és a kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló (154. számú) egyezményeire,

– tekintettel az ILO-nak a 2009. június 19-i Nemzetközi Munkaügyi Konferencián globális 
konszenzussal elfogadott, a tisztességes munkára vonatkozó programjára és globális 
foglalkoztatási paktumára,

– tekintettel a Szociális igazságosság a méltányos globalizációért című nyilatkozatra, 
amelyet az ILO 183 tagállama 2008-ban egyetértéssel elfogadott,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948) és az ENSZ más emberi 
jogi okmányaira, különösen a polgári és politikai (1966), valamint a gazdasági, szociális 
és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányaira (1966), a faji megkülönböztetés 
minden formájának felszámolásáról szóló egyezményre (1965), a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményre (1979) és a gyermek jogairól szóló egyezményre (1989), a migráns 
munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményre 
(1990) és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre (2006),

– tekintettel az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvekre és a 
Külügyek Tanácsának 2009. december 8-i következtetéseire1,

– tekintettel az OECD multinacionális vállalkozások számára szóló, 2011 májusában 
frissített iránymutatásaira,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– tekintettel az OECD korrupcióellenes egyezményére (1997),

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) globális jelentéstételi 
kezdeményezésére,

– tekintettel a Nemzetközi Integrált Jelentéstételi Tanács (IIRC) felállására,

– tekintettel a pénzügyi kimutatástról szóló dán törvényre (2008),

– tekintettel az ENSZ Globális Megállapodására, 

– tekintettel a Bizottság 2010 októberében elkészült, úgynevezett „edinburghi 
tanulmányára”, amelynek tárgyát egyrészt a nemzeti vállalkozások társadalmi 
felelősségvállalási eszközei, másrészt a szabványok és a meglévő európai jogszabályozás 
között fennálló irányítási hiányosságok képezték, és amelynek megállapításairól az emberi 
jogokról szóló 2011. évi éves jelentés beszámolt,

– tekintettel a fenntartható fejlődésről szóló 2012-es Rio+20 csúcstalálkozó 
záródokumentumának 46. és 47. paragrafusára, 

– tekintettel az ENSZ felelős befektetésekre vonatkozó elveire (UNPRI),

– tekintettel a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó irányvonalakat tartalmazó ISO 
26000 nemzetközi szabványra, amelyet 2010. november 1-jén tettek közzé,

– tekintettel a 2009-ben készített „Green Winners” című, 99 társasággal foglalkozó 
tanulmányra,

– tekintettel a 2002. október 16-án indított, a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásával 
foglalkozó, több érdekelt felet bevonó fórum felállására, 

– tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 
31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendeletre2, amely a Dánia és a többi tagállam közötti kapcsolatok vonatkozása kivételével 
felváltotta az 1968. évi brüsszeli egyezményt,

– tekintettel a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló zöld könyv végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó, 2001. december 3-i tanácsi állásfoglalásra3,

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

                                               
1 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
2 HL L 12., 2001.1.16, 1. o.
3 HL C 86., 2002.4.10., 3. o.
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állásfoglalásra1,

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

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

– tekintettel a Bizottság „Kereskedelem, növekedés és globális ügyek: A 
kereskedelempolitika mint az Európa 2020 stratégia kulcseleme” című közleményére 
(COM(2010)0612),

– tekintettel a Bizottság „A felelősségteljes üzletre vonatkozó csomag” című közleményére 
(COM(2011)0685),

– tekintettel a Bizottság „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című közleményére 
(COM(2012)0173),

– tekintettel a Bizottság „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális 
vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító 
szabályozási légkör kialakítása” című közleményére (COM(2011)0682),

– tekintettel a Bizottság „Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című közleményére (COM(2010)2020),

– tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségének európai keretrendszerét támogató 
bizottsági zöld könyvről szóló 2002. május 30-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: az üzleti élet hozzájárulása a 
fenntartható fejlődéshez” című bizottsági közleményről szóló, 2003. május 13-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: új partnerség” című, 2007. március 
13-i állásfoglalására4,

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló, 2010. november 25-i állásfoglalására5,

– tekintettel az EU 2020-ról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására, amely kimondja, hogy 
elválaszthatatlan összefüggés van a vállalati felelősség és a vállalatirányítás között6,

– tekintettel a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat mint 
                                               
1 HL C 39., 2003.2.18.
2 HL C 187. E, 2003.8.7., 180. o.
3 HL C 67. E, 2004.3.17, 73. o.
4 HL C 301. E, 2007.12.13., 45. o.
5 HL C 99. E, 2012.4.3., 101. o.
6 HL C 236. E, 2011.8.12., 57. o.
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a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör 
kialakítása” című, .........-i állásfoglalására (2012/2004(INI))1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 24-i, "A vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című 
bizottsági közleményre vonatkozó véleményére (SOC/440),

– tekintettel a Bizottság „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
uniós stratégia (201114)” című közleményére (COM(2011)0681),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, a 
Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a 
Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a vállalati társadalmi felelősségvállalást nem a nemzetközileg elfogadott és 
alkalmazandó minimumszabványok újrameghatározására kell felhasználni, hanem annak 
jobb megértésének és végrehajtásának eszközéül, hogy miként lehet e szabványokat 
közvetlenül az üzleti életre alkalmazni;

1. elismeri, hogy a Bizottság közleménye politikai nyilatkozatok sorozatának részét képezi, 
amelyeknek köszönhetően a vállalati társadalmi felelősségvállalás mára beépült az EU 
politikái és fellépései közé;

2. egyetért ugyanakkor a nyilatkozat megállapításával, amely szerint a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos gyakorlati fellépések hatása továbbra is főként 
nagyvállalatok kis hányada esetében mutatkozik csak meg;

3. úgy véli, hogy a jövőben a fellendülő vállalati társadalmi felelősségvállalás 
kulcsfontosságú mozgatórugói közé tartozik majd a globális vállalati társadalmi 
felelősségvállalási eszközökre való összpontosítás, a vezető üzleti vállalkozások friss 
húzóereje a többi vállalkozás körében, a megfelelő szabályozás alkalmazása, a meglévő 
vállalati társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések hatásainak alapos elemzése, 
valamint a globális társadalmi és környezetvédelmi kihívások egyre erőteljesebb 
tudatosítása az üzleti közösségen belül és a társadalom széles rétegeiben egyaránt;

4. üdvözli, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak a Bizottság közleményében 
használt meghatározása – amely a Bizottság által először 2009-ben, a több érdekelt felet 
bevonó fórumon elfogadott új megközelítés szellemében fogant – biztosítja a 
befogadáshoz és a konszenzusépítéshez elengedhetetlenül szükséges lehetőséget, és 
megfelelően tükrözi azt az új egyetértést, amelyet az ENSZ irányelvei egyhangú 
elfogadásának köszönhetően sikerült ebben a kérdésben elérni az üzleti szereplők és egyéb 
érdekelt felek között;

5. újra kifejezésre juttatja a vállalati társadalmi felelősségvállalás „üzleti tervezésébe” vetett 
hitét, de ismételten kijelenti, hogy ha valamely adott helyzetben vagy társaságnál nem 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)…
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kerül sor ilyen terv rövid távon megvalósított alkalmazására, akkor e tervezésre nem lehet 
hivatkozni a felelőtlen magatartás felmentéséül;

6. elismeri, hogy mély törés keletkezik a vállalati társadalmi felelősségvállalási 
kezdeményezésekben, ha a társaságok elkerülik a kritikus érdekcsoportokat vagy az üzleti 
tevékenységükhöz kapcsolódó érzékeny témákat; kéri a Bizottságot, hogy a pénzügyi 
hatóságokkal együttműködve építse tovább a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
„laboratóriumaival” korábban elkezdett munkát annak jobb azonosítása érdekében, hogy a 
társaságok és érdekelt feleik miként tudják objektív módon összpontosítani erőiket olyan 
társadalmi és környezeti kérdésekre, amelyek a szóban forgó üzleti tevékenység 
„tárgykörébe”esnek;

Fenntartható fellendülés

7. határozottan támogatja, hogy a Bizottság közleménye elismeri: „a jelenlegi válság 
társadalmi hatásainak enyhítéséhez való hozzájárulás” a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának részét képezi; kéri az üzleti vállalkozásokat, hogy tegyenek 
kezdeményezéseket munkahelyek teremtésére a fiatalok számára, ezáltal gyakorlati 
tanúbizonyságot adva elkötelezettségükről;

8. felkéri a több érdekelt felet bevonó fórumot annak megfontolására, hogy milyen 
gyakorlati lépések jönnek számításba az olyan jelenségekre adandó válaszként, mint 
például az alkalmi munka terjedése, a teljes foglalkoztatás helyett részmunkaidőre 
kényszerítés, a kizsákmányolás fokozása alvállalkozások növelésével és a nem hivatalos 
gazdaság térhódítása, amelyek mind a gazdasági válság következményeinek tudhatók be;

9. elismeri, hogy a vállalkozások megszűnése és a megszorítások veszélyeztetik a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásnak köszönhetően a társadalom szélére szorult csoportok 
foglalkoztatása terén elért bizonyos eredményeket; kéri a Bizottságot, hogy végezzen 
nagyszabású elemzést a válság által az ilyen kezdeményezésekre gyakorolt társadalmi 
hatásról;

10. úgy véli, hogy a pénzügyi válság megingatta a munkavállalók abba vetett bizalmát, hogy a 
társaságok kötelesek eleget tenni a hosszú távú magánnyugdíj-jogosultságoknak; felhívja 
a társaságokat, hogy tegyenek lépéseket az egyensúly helyreállítására számos olyan 
munkavállalójuk esetében, akik szerint aránytalanul megnyirbálták nyugdíj-
jogosultságaikat;

Nemzetközi szervezet és több érdekelt felet bevonó megközelítések

11. egyetért azzal, hogy a Bizottság közleménye hangsúlyozza nemzetközi szabványok 
megerősítésének és alkalmazásának jelentőségét, és az OECD iránymutatásai, valamint az 
ENSZ irányelveivel kapcsolatos megállapodás 2011-es frissítésére tekintettel úgy véli, 
hogy az EU fellépése során most nagyobb nyomatékot kell adni ezen iránymutatások és 
elvek maradéktalan alkalmazásának;

12. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az EU beruházási eszközei, az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által a „kereskedelemhez és 
fejlesztéshez” a magánszektor számára kínált finanszírozásnak szerződéses záradékokat 
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kell tartalmaznia, amelyek előírják az összhangot az OECD iránymutatásaival és az ENSZ 
irányelveivel; 

13. üdvözli a Bizottságnak az ENSZ irányelveinek végrehajtását célzó nemzeti cselekvési 
tervekre vonatkozó kezdeményezését; kéri az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy játsszon 
nagyobb szerepet a magas szintű alkalmazás vezetésének segítésében; kéri kölcsönös 
értékelési folyamat bevezetését a tagállamok között, a végrehajtás előmozdítása 
érdekében;

14. kéri a Bizottságot, különösen Jogérvényesülési Főigazgatóságát, hogy terjesszen elő 
javaslatot az EU bíróságai területen kívüli joghatóságának megkönnyítésére az emberi 
jogok EU-ban székhellyel rendelkező üzleti vállalkozások és azok alvállalkozásai vagy 
üzletfelei által elkövetett súlyos megsértésének eseteiben;

15. kéri a Bizottságot, különösen Kereskedelmi Főigazgatóságát, hogy mozduljon el az 
OECD iránymutatásainak „aktív” megközelítése felé, biztosítva, hogy az EU küldöttségei 
előmozdítsák és folyamatosan támogassák ezeket az iránymutatásokat;

16. úgy véli, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás fontos segítőeszköz az EU számára 
az ILO-megállapodások végrehajtása terén; támogatja olyan finanszírozás nyújtását, 
amelynek célja lehetővé tenni az európai szakszervezetek számára kísérleti projektek 
megvalósítását az OECD iránymutatásaival és a vállalati társadalmi felelősségvállalás más 
nemzetközi szabványaival kapcsolatban, harmadik országokban történő kapacitásépítés 
céljával;

17. üdvözli az ENSZ Rio+20 csúcstalálkozónak a vállalati felelősségvállalással kapcsolatos új 
globális megállapodás mellett síkra szálló üzleti felhasználását;

A vállalati társadalmi felelősségvállalást támogató állami politikák

18. támogatja a több érdekelt felet bevonó fórum 2004 júniusában készült jelentésében 
kifejtett nézetet, amely szerint az állami hatóságok – közvetítő, ösztönző és szabályozó 
szerepet töltve be – jelentősen hozzájárulhatnak a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
előmozdításához, és kéri a tagállamokat, hogy adjanak nagyobb nyomatékot ezeknek az 
erőfeszítéseknek;

19. elismeréssel szól arról, hogy számos tagállam – több érdekelt felet bevonó nemzeti 
fórumokkal konzultálva – erőfeszítéseket tett a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása érdekében;  
aggodalmának ad hangot ugyanakkor amiatt, hogy számos állami politikai intézkedés még 
nem mutatta meg hatását a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítása terén;

20. kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa meg azon erőfeszítéseit, amelyek célja új javaslatok 
előterjesztése a vállalati társadalmi felelősségvállalás nemzetközi szabványai tekintetében 
fennálló irányítási fogyatékosságok orvoslása tekintetében, amint azt a megrendelésére 
készült „edinburghi tanulmány” ajánlotta; 

A társadalmilag felelősségteljes beruházás összekapcsolása a nyilvánosságra hozatallal 
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21. megjegyzi, hogy a társadalmilag felelősségteljes beruházási piac motorja továbbra is az 
intézményi beruházói kereslet;  megjegyzi erre tekintettel, hogy a nyilvánosságra hozatal a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás kulcsfontosságú mozgatórugója és elvi alapokra kell 
helyezni;

22. maradéktalanul támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási javaslatot 
terjesszen elő az üzleti vállalkozások „nem pénzügyi nyilvánosságáról”; figyelmeztet arra, 
hogy a „nem pénzügyi” kifejezés nem leplezheti az üzleti vállalkozás nagyon is valóságos 
pénzügyi következményeit a társadalomra, a környezetre és az emberi jogok 
érvényesülésére gyakorolt hatások tekintetében; kéri olyan ambiciózus javaslatok 
előterjesztését, amelyek az EU-t sok jelenleg folyó, a kötelező vállalati fenntarthatósági 
jelentésekre és egyértelműen az integrált jelentéstétellel kapcsolatos célkitűzéssel 
egybevágó nemzetközi kezdeményezés középpontjába helyezik, amely 
kezdeményezéseket a Nemzetközi Integrált Jelentéstételi Tanács az évtized végére 
általános normává dolgozza ki;

A vállalati társadalmi felelősségvállalás további előmozdítása

23. támogatja, hogy folyamatos vezető szerepet kell adni a több érdekelt felet bevonó fórum 
számára a Bizottság közleményében szereplő javaslatok megvalósításának támogatása 
tekintetében;

24. egyetért azzal, hogy differenciálatlan „egyenmegoldás” nem alkalmazható a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás esetében, de – felismerve, hogy a magán- és önkéntes 
kezdeményezések bősége további költségeket gerjeszthet és gátat vethet a végrehajtás elé 
– kéri a Bizottságot, hogy más nemzetközi testületekkel karöltve vállaljon kötelezettséget 
a vállalati társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések „konvergenciájára” irányuló 
hosszú távú célkitűzés támogatása mellett;

25. őszintén elismeri egyes üzleti iskolák a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
előmozdításában betöltött szerepét, de megjegyzi, hogy ezek vannak kisebbségben; kéri a 
magas szintű csoportot, egyengesse az utat ahhoz, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás kérdése hangsúlyos pontként szerepeljen valamennyi vezetői képzésben 
a ;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló legutóbbi bizottsági közlemény az európai 
gondolkodásba ágyazza a vállalati társadalmi felelősségvállalást, méghozzá egy olyan 
szakpolitikai területen, ahol az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszott. Ez 
jelentős előrelépés abban a párbeszédben, amely a korábbi bizottsági közlemény óta a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás kapcsán alakult ki a Parlament és az érintett felek között.

Ez a parlamenti állásfoglalás-tervezet üdvözli a vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos globális kezdeményezésekre helyezett új európai hangsúlyt, a több érdekelt felet 
bevonó megközelítés ismételt támogatását, a globális szintű konszenzust tükröző 
meghatározást és az Európai Bizottság aktívabb támogató szerepét.

Úgy vélem, a közlemény konstruktív, előretekintő és megfelelően reagál a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás kapcsán Európában és a világban tapasztalható fejleményekre. Szilárd 
alapot képez a jövőbeni fellépésekhez, ezért kérem az Európai Parlamentet, hogy határozottan 
támogassa.

Jelentésem célja, hogy a közlemény egyes gondolatainak kifejtése, illetve az esetleges 
hiányosságok feltárása révén járuljon hozzá a vitához.

Fenntartható fellendülés

A vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdését mindenekelőtt a jelenlegi gazdasági 
válsággal összefüggésben vizsgáltam. Amellett érveltem, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás nélkülözhetetlen az üzleti bizalom helyreállításához és a fenntartható 
gazdasági fellendüléshez. 

Természetesen nem szabad alapot adni a zöld törekvésekkel való visszaélés vádjának, 
azonban a vállalati társadalmi felelősségvállalást egy új lehetőségnek kell tekinteni, nem 
pedig a vállalatok versenyképességét fenyegető tényezőnek. A kereskedelmen alapuló 
növekedést célzó európai „társadalmi felhatalmazásnak” is részét képezi.

A kizárólag a pénzügyi piacok átláthatóságára, felelősségére és elszámoltathatóságára 
összpontosító rövidlátó brüsszeli hozzáállás ugyanazokat a hibákat fogja megismételni, mint 
azok az intézmények, amelyeket a bankrenszer összeomlásáért tartanak felelősnek. 

Immár nem lehet visszavonni azt az alapvető fontosságú kötelezettségvállalást, amely szerint 
a jövőben alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai és globális gazdaságra kell átállni. Csak 
fenntartható gazdasági környezetben működhetnek fenntartható vállalkozások.

A jelentésem ezért felkéri a felelős vállalkozásokat, hogy tegyenek bizonyságot azon 
kötelezettségvállalásukról, amelynek értelmében a válság szociális következményeinek 
enyhítésére törekednek, bizonyos vállalati társadalmi felelősségvállalási fellépések 
kezdeményezésével: ilyen terület például a fiataloknak szánt munkahelyek létrehozása, a 
munkahelyi egészségvédelem, a nyugdíjak fenntarthatósága, a létfenntartáshoz szükséges 
jövedelem fogalmának előmozdítása, a kizsákmányoló munkahelyi gyakorlatok 
megszüntetése a vállalati ellátási láncokban, valamint a szociális előnyökkel járó és 
környezetkímélő termékek és szolgáltatások új piacainak előmozdítása. 
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A globális vállalati társadalmi felelősségvállalás megvalósítása

A jelentés második prioritása az, hogy olyan konkrét ötleteket fogalmazzon meg, amelyek 
segítségével könnyebben megvalósítható a Bizottság azon szándéka, hogy hatékonyabban 
kerüljenek végrehajtásra a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos globális 
kezdeményezések. Úgy vélem, a Bizottság által 2006-ban ígért, a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos „kiválósági pólus” 2012-ben leginkább a globális piacokon 
tevékenykedő európai vállalkozásokat célzó globális megközelítés révén valósítható meg.

Azt javaslom, hogy az Európai Bizottság készítsen átfogó jelentést az üzleti és emberi jogokra 
vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek végrehajtásáról, a tagállamok pedig az emberi jogi 
politikák esetében már normának számító kölcsönös értékelési folyamat révén javíthatják az e 
téren elért eredményeiket. Ideje megoldást találni a területen kívüli joghatóság érzékeny 
problémájára az európai vállalkozások által olyan harmadik országokban elkövetett 
munkajogi és emberi jogi visszaélések vonatkozásában, ahol az igazságszolgáltatás működése 
korlátozott.

A jelentés azt is megfogalmazza, hogy a Bizottságnak sokkal aktívabb szerepet kell játszania 
a multinacionális vállalkozásokról szóló OECD-iránymutatások végrehajtása terén, 
szerepeltetve azokat a kereskedelmi és befektetési megállapodásokban, pénzügyi támogatást 
nyújzva a kapacitásépítéshez, támogatva a panasztételt az állítólagos jogsértések esetén, az 
üzleti vállalkozások számára nyújtott pénzügyi támogatás feltételéül szabva az 
iránymutatások tiszteletben tartását, valamint elősegítve, hogy világszerte minél többen írják 
alá azokat.

A jelentés hangsúlyozza továbbá a vállalati társadalmi felelősségvállalás kulcsfontosságú 
elemét képező átláthatóság és integált fenntarthatósági jelentéstétel jelentőségét. Határozottan 
támogatja az üzleti vállalkozások által a fenntarthatósági jelentéstételre világszerte használt 
vezető globális jelentéstételi kezdeményezéshez való csatlakozást. A jelentés ösztönzi az e 
téren tervezett bizottsági javaslatot, ám azt szeretné, hogy ez a javaslat feleljen meg a 
Nemzetközi Integrált Jelentéstételi Tanács azon célkitűzésének, hogy az évtized végére az 
integrált jelentéstétel váljon globális normává.

A jelentés támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy kapcsolatba lép a befektetőkkel, 
különösen a felelős befektetésekkel kapcsolatos ENSZ-alapelvek előmozdítása céljából, 
valamint javaslom, hogy induljon uniós kezdeményezés a „lényegesség” előmozdítása 
ügyében. 

A jelentés azt is javasolja, hogy az EU aktívan támogassa az üzleti vállalkozások vállalati 
felelősséggel kapcsolatos ENSZ-egyezményre irányuló javaslatát, amelyet az idei évben 
megrendezett Rio+20 ENSZ-csúcstalálkozón vettek napirendre. Támogatom a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás fenntartható fejlesztési célkitűzések folyamata révén történő 
előmozdítását, amelyet a csúcstalálkozó eredményeinek megfelelően kell kezdeményezni.

A több érdekelt felet bevonó megközelítés

Az Európai Parlamentnek el kell ismernie a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló 
uniós politika speciális jellegét. Ötleteket fogalmaztunk meg a hagyományos szociális 
párbeszéd alkalmazását illetően például azzal a céllal, hogy a vállalati társadalmi 
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felelősségvállalás terén új keretmegállapodások jöhessenek létre, valamint hogy az európai 
szakszervezetekkel közösen finanszírozást nyújtsanak a „tisztességes munka” témájában 
indított kísérleti projekteknek.

Az Európai Parlament kimondottan felkérést kap, hogy támogassa a több érdekelt felet 
bevonó fórum működését és fejlesztését, többek között a közleményben javasolt ágazati 
kezdeményezések révén. További kezdeményezésekre teszek javaslatot az IKT-val és a 
magánszemélyek biztonságával kapcsolatosan. Támogatom továbbá a tervezett új, több 
érdekelt felet bevonó gyakorlati közösségeket.

A tagállamok magassztintű csoportjának fokozottabb mértékben kell konzultálnia egyéb 
érintett felekkel, továbbá a Bizottság környezetvédelmmel és külkapcsolatokkal foglalkozó 
főigazgatóságainak jobban oda kell figyelniük a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
kérdésére.

A köz- és a magánszféra közösen – az „intelligens kombináció”

A jelentés szorgalmazza, hogy kapjon nagyobb hangsúlyt a közpolitikák által a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra gyakorolt hatás. Ennek ki kell terjednie a Bizottság irányítási 
hiányosságokról szóló „edinburghi tanulmányában” megfogalmazott ajánlások végrehajtására, 
valamint arra, hogy konkrét eredményekre van szükség a szociális mutatók végrehajtását 
illetően, különösen közbeszerzések révén.

Az Európai Bizottság felkérést kap, hogy a fenntarthatósági jelentéstétellel kapcsolatos saját 
kötelezettségvállalása, saját nyugdíjbefektetéseinek etikus kezelése, valamint a munkavállalói 
önkéntességnek a bizottság személyi állománya körében történő támogatása révén mutasson 
példát.

A jelentés egyértelművé teszi a vállalati felelősségvállalás és a vállalatirányítás közötti 
kapcsolatot, valamint támogatja intézményi befektetői kódexek és az igazgatók 
kötelezettségeit tartalmazó szabályzatok használatát annak érdekében, hogy a vállalkozások 
ténylegesen magukénak érezzék és saját szervezetükben is érvényesítsék a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás ügyét. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy továbbra is szükség van a magánszféra kiegészítő és 
önkéntes fellépéseire, különösen az ilyen kezdeményezések konvergenciájával kapcsolatos 
elv alkalmazásával járó előnyök kidomborítása révén. Sokkal ésszerűbb az önkéntes 
együttműködést támogatni a szociális címkézéssel kapcsolatos kötelező kezdeményezések 
előírása helyett.

Az ENSZ-alapelvek összefüggésében mindez együttesen a szabályozói és önkéntes 
megközelítések „intelligens kombinációjaként” ismert, és helyes, ha az EU is ezt a 
megközelítést alkalmazza.

További lépések

A közleményben szereplő egyéb fellépések széles spektrumát szintén támogatom. Javaslom, 
hogy kapjon nagyobb hangsúlyt a vállalati társadalmi felelősségvállalás fontosabb üzleti 
iskolák tanrendjébe történő integrálása, a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
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kisvállalkozások körében történő, csoportos megközelítés szerinti előmozdítása, valamint egy 
olyan auditrendszer bevezetése, amely biztosítja, hogy a tervezett a vállalati társadalmi 
felelősségvállalási díjak valóban összhangban állnak a legjobb európai és globális 
gyakorlattal.

Végül hadd ismételjem meg azt a meggyőződésemet, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásnak a folyamatról az eredményre kell áthelyeznie a hangsúlyt. A közlemény 
igen helyesen tartja elsődleges fontosságúnak, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
elfogadottságát jelentősen növelni kell.  A üzleti állampolgársággal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatása a 2013-as európai év keretében, a szociális és környezeti 
problémák megoldása terén a vállalati társadalmi felelősségvállalás kumulatív hatásaira való 
törekvés a kihívások sürgősségének hangsúlyozása érdekében, vagy a civil társadalommal 
való új „megállapodásra” irányuló javaslat csak néhány példa azon ötletek közül, amelyeket a 
jelentés javasol az üzleti világon belüli és kívüli személyekkel való megvitatásra a kitűzött cél 
elérése érdekében. 

Ha a vállalati társadalmi felelősségvállalás társadalomra gyakorolt hatásaiért a vállalkozások 
felelősek, ahogyan a Bizottság helyesen kimondta, a vállalkozásoknak és a társadalomnak 
közösen leginkább a tényleges hatásra kell törekedniük.
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