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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o družbeni odgovornosti podjetij: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu 
in vključujočemu okrevanju
(2012/2079(INI))

Evropski parlament,

– 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 Evropske socialne listine, zlasti členov 5, 6 in 19,

– ob upoštevanju Deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah 
pri delu, sprejete leta 1998, in konvencij Mednarodne organizacije dela, ki vzpostavljajo 
splošne temeljne delovne standarde v zvezi z: odpravo prisilnega dela (št. 29 (1930) in 
105 (1957)); svobodo združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj (št. 87 (1948) in 98 
(1949)); odpravo otroškega dela (št. 138 (1973) in 182 (1999)); ter nediskriminacijo pri 
zaposlovanju (št. 100 (1951) in 111 (1958)),

– ob hkratnem upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela o javnih naročilih (št. 
94) in o spodbujanju kolektivnega pogajanja (št. 154),

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

– ob upoštevanju deklaracije o socialni pravičnosti za pravično globalizacijo, ki jo je 
10. junija 2008 soglasno sprejelo 183 držav članic MOD,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948) in drugih instrumentov 
Organizacije združenih narodov na področju človekovih pravic, zlasti sporazumov o 
državljanskih in političnih pravicah ter ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
(1966), mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965), 
konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (1979), konvencije o otrokovih 
pravicah (1989), mednarodne konvencije o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in 
članov njihovih družin (1990) ter konvencije o pravicah invalidov (2006),

– ob upoštevanju vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter sklepov Sveta 
za zunanje zadeve z dne 8. decembra 20091,

– ob upoštevanju smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za 
večnacionalna podjetja, ki so bile posodobljene leta 2011,

– ob upoštevanju Konvencije OECD o boju proti podkupovanju iz leta 1997,

– ob upoštevanju pobude za globalno poročanje,
                                               
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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– ob upoštevanju ustanovitve Mednarodnega sveta za celovito poročanje (IIRC),

– ob upoštevanju danskega akta o računovodskih izkazih (2008),

– ob upoštevanju pobude ZN za globalni dogovor, 

– ob upoštevanju študije o vrzelih v upravljanju med mednarodnimi instrumenti in standardi 
za družbeno odgovornost podjetij ter obstoječo evropsko zakonodajo (znano pod imenom 
edinburška študija), ki je bila opravljena oktobra 2010 na zahtevo Komisije, njeni 
zaključki pa so bili objavljeni v letnem poročilu o človekovih pravicah 2011, 

– ob upoštevanju odstavkov 46 in 47 zaključnega dokumenta s svetovnega vrhunskega 
srečanja o trajnostnem razvoju Rio+20 leta 2012,  

– ob upoštevanju načel ZN za odgovorne naložbe,

– ob upoštevanju mednarodnega standarda ISO 26000, sprejetega 1. novembra 2010, ki 
zagotavlja smernice za družbeno odgovornost,

– ob upoštevanju študije 99 podjetij iz leta 2009 z naslovom „Green Winners“,

– ob upoštevanju ustanovitve Evropskega foruma interesnih skupin za družbeno 
odgovornost podjetij 16. oktobra 2002,

– ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 
2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah2, ki je 
nadomestila Bruseljsko konvencijo iz leta 1968, razen glede razmerij med Dansko in 
drugimi državami članicami,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 3. decembra 2001 o nadaljnjem spremljanju zelene 
knjige o družbeni odgovornosti podjetij3,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 6. februarja 2003 o družbeni odgovornosti podjetij4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Spodbujanje dostojnega dela za vse –
prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu“ (COM(2006)0249) 
(sporočilo Komisije o dostojnem delu),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Posodabljanje prava gospodarskih družb 
in izboljšanje upravljanja podjetij v Evropski uniji – načrt za napredek“ 
(COM(2003)0284) (akcijski načrt o upravljanju podjetij),

                                               
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
2 UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
3 UL C 86, 10.4.2002, str. 3.
4 UL C 39, 18.2.2003.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Trgovina, rast in svetovne zadeve –
trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020“ (COM(2010)612),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Sveženj ‚Odgovorna podjetja‘“ 
(COM(2011)0865),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi 
delovnimi mesti“ (COM(2012)0173),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Pobuda za socialno podjetništvo –
Ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega 
podjetništva in socialnih inovacij“ (COM(2011)0682),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2002 o zeleni knjigi Komisije o 
spodbujanju evropskega okvira za družbeno odgovornost podjetij1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. maja 2003 o sporočilu Komisije o družbeni 
odgovornosti podjetij: prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o družbeni odgovornosti podjetij: 
novo partnerstvo3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti podjetij 
v mednarodnih trgovinskih sporazumih4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o EU 2020, ki navaja, da obstaja 
neločljiva povezava med družbeno odgovornostjo in upravljanjem podjetij5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne ... o pobudi za socialno podjetništvo – Ustvarjanje 
ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva 
in socialnih inovacij (2012/2004(INI))6,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 24. maja 2012 o 
sporočilu Komisije z naslovom „Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost 
podjetij za obdobje 2011–2014“ (SOC/440),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Obnovljena strategija EU za družbeno 
odgovornost podjetij za obdobje 2011–2014“ (COM(2011)0681),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

                                               
1 UL C 187 E, 7.8.2003, str. 180.
2 UL C 67 E, 17.3.2004, str. 73.
3 UL C 301 E, 13.12.2007, str. 45.
4 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 101.
5 UL C 236 E, 12.8.2011, str. 57.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2012) ….
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno 
trgovino ter Odbora za kulturo in izobraževanje,

A. ker družbene odgovornosti podjetij ne bi smeli uporabljati za ponovno opredelitev 
mednarodno dogovorjenih minimalnih uporabnih standardov, pač pa da bi poskusili bolje 
razumeti in poiskati način, na katerega je mogoče te standarde neposredno uporabiti v 
podjetjih;

1. priznava, da je sporočilo Komisije ena od številnih političnih izjav, po zaslugi katerih je 
družbena odgovornost podjetij sedaj zasidrana v politike in ukrepe EU;

2. se kljub temu strinja z analizo v sporočilu glede tega, da se praksa družbene odgovornosti 
podjetij še zmeraj povečini izvaja zgolj v manjšini velikih podjetij;

3. meni, da bodo prihodnje gonilne sile za povečanje družbene odgovornosti podjetij 
zajemale poudarek na instrumentih globalne družbene odgovornosti podjetij, nov zagon 
vodilnih podjetij, uporabo ustrezne ureditve, trdno analizo vpliva obstoječih pobud za 
družbeno odgovornost podjetij ter povečanje prepoznavnosti obsega družbenih in 
okoljskih svetovnih izzivov tako v poslovni skupnosti kot v širši družbi;

4. pozdravlja dejstvo, da opredelitev družbene odgovornosti podjetij v sporočilu Komisije, v 
katerem se odraža novi pristop, ki ga je Komisija prvič sprejela na forumu interesnih 
skupin leta 2009, ponuja dragoceno priložnost za vključevanje in dosego soglasja ter 
ustrezno odseva novo soglasje, ki so ga glede tega vprašanja po zaslugi soglasnega 
sporazuma o vodilnih načelih ZN dosegla podjetja in interesne skupine;

5. ponovno izraža zaupanje v poslovni vidik družbene odgovornosti podjetij, a poudarja, da 
tega vidika ni mogoče uporabiti kot izgovor za neodgovornost, kadar ga ni mogoče 
kratkoročno uporabiti v poljubnih razmerah ali podjetju;

6. priznava, da prihaja do hudih pomanjkljivosti pri pobudah za družbeno odgovornost 
podjetij, kadar se podjetja izogibajo pomembnim interesnim skupinam ali občutljivim 
vprašanjem, ki se nanašajo na njihovo poslovanje; poziva Komisijo, naj se v sodelovanju s 
finančnimi organi opre na že opravljeno delo „laboratorijev“ za družbeno odgovornost 
podjetij, da bi bolje ugotovili, kako lahko podjetja in interesne skupine objektivno 
opredelijo družbena in okoljska vprašanja, ki so izjemno pomembna za njihovo 
poslovanje; 

Trajnostno okrevanje

7. odločno podpira priznanje v sporočilu Komisije, da je „pomoč pri blažitvi socialnih 
učinkov sedanje krize del družbene odgovornosti podjetij“; poziva podjetja, naj pokažejo 
svojo zavzetost tudi v praksi ter sprejmejo pobude za ustvarjanje delovnih mest za mlade;

8. poziva forum interesnih skupin, naj razmisli o mogočih vrstah ukrepov, s katerimi bi se 
zoperstavili rastoči negotovosti zaposlitev, vsiljevanju dela s skrajšanim delovnim časom 
namesto zaposlovanja za polni delovni čas, porastu izkoriščevalske prakse z vse 
pogostejšim sklepanjem pogodb s podizvajalci ter ponovnemu vzponu neformalnega 
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sektorja, ki so posledice gospodarske krize;

9. priznava, da zapiranje podjetij in varčevanje ogroža nekatere dosežke družbene 
odgovornosti podjetij, ko gre za zaposlovanje marginaliziranih družbenih skupin; poziva 
Komisijo, naj podrobno analizira socialni učinek krize na tovrstne pobude;

10. meni, da je finančna kriza omajala zaupanje zaposlenih v to, da bodo podjetja izpolnila 
obveznosti glede dolgoročnih zasebnih pokojninskih pravic; poziva podjetja, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bi odpravila krivico v očeh številnih uslužbencev, ki menijo, 
da so bile njihove pokojninske pravice nesorazmerno zmanjšane;

Pristopi mednarodnih organizacij in interesnih skupin

11. podpira poudarek, ki je v sporočilu Komisije namenjen krepitvi in izvajanju mednarodnih 
standardov, ter glede na posodobitev smernic OECD in sporazuma o vodilnih načelih ZN 
leta 2011 meni, da se morajo ukrepi EU sedaj osredotočiti predvsem na popolno izvajanje 
teh smernic in načel;

12. vztraja pri tem, da bi morala vsa sredstva za trgovino in razvoj, ki jih akterjem iz 
zasebnega sektorja ponujajo naložbene institucije EU, Evropska investicijska banka ter 
Evropska banka za obnovo in razvoj, vključevati pogodbene klavzule, ki bi zahtevale 
skladnost s smernicami OECD in vodilnimi načeli ZN;

13. pozdravlja pobudo Komisije o nacionalnih akcijskih načrtih za izvajanje vodilnih načel 
ZN; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj prevzame večjo pobudo pri 
vodenju izvajanja na najvišji ravni; zahteva medsebojni pregled držav članic, da bi 
napredovali pri izvajanju; 

14. poziva Komisijo, zlasti GD za pravosodje, naj pripravi predloge za lažje usklajevanje 
ekstrateritorialne pristojnosti na sodiščih EU, kadar podjetja s sedežem v EU oziroma 
njihove podružnice ali poslovni partnerji očitno kršijo človekove pravice; 

15. poziva Komisijo, zlasti GD za trgovino, naj dejavno pristopi k smernicam OECD ter 
zagotovi spodbujanje in nenehno podporo teh smernic prek delegacij EU;

16. meni, da je družbena odgovornost podjetij pomembno orodje, s katerim EU lažje podpira 
izvajanje konvencij Mednarodne organizacije dela; podpira zagotavljanje financiranja, s 
katerim lahko evropski sindikati izvajajo pilotne projekte v zvezi s smernicami OECD in 
drugimi mednarodnimi standardi družbene odgovornosti podjetij ter vzpostavljajo 
zmogljivosti v tretjih državah;

17. je zadovoljen, da so na vrhunskem srečanju ZN Rio+20 obravnavali tudi poslovne vidike 
in se izrekli za novo svetovno konvencijo o odgovornosti podjetij;

Javne politike za družbeno odgovornost podjetij

18. podpira stališče, izraženo junija 2004 v poročilu o forumu interesnih skupin, da lahko 
javni organi precej prispevajo k spodbujanju družbene odgovornosti podjetij, tako da 
uporabljajo svojo vlogo sklicevanja, dajanja pobud in nadzora, ter poziva države članice, 
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naj tem prizadevanjem dajo nov zagon; 

19. želi pohvaliti številne države članice, ki si prizadevajo v posvetovanju z nacionalnimi 
forumi interesnih skupin oblikovati in začeti izvajati nacionalne akcijske načrte o družbeni 
odgovornosti podjetij; kljub temu pa je zaskrbljen, da učinek napredovanja družbene 
odgovornosti podjetij zaenkrat še zaostaja za številom ukrepov, ki jih je sprejela javna 
politika;

20. poziva Komisijo, naj se pospešeno zavzema za pripravo novih predlogov, s katerimi bi 
obravnavali vrzeli v upravljanju v zvezi z mednarodnimi standardi družbene odgovornosti 
podjetij, v skladu s priporočili edinburške študije, ki jo je naročila Komisija;

Povezovanje družbeno odgovornih naložb z razkritjem 

21. ugotavlja, da ostaja povpraševanje institucionalnih vlagateljev osrednje gonilo trga 
družbeno odgovornih naložb; v zvezi s tem meni, da je razkritje gonilna sila družbene 
odgovornosti podjetij in da mora temeljiti na načelih;

22. v celoti podpira namero Komisije o pripravi zakonodajnega predloga o razkritju 
nefinančnih informacij podjetij; opozarja, da uporaba izraza „nefinančno“ ne sme prikriti 
še kako realnih finančnih posledic za podjetja, povezanih z vplivi, ki se nanašajo na 
družbo, okolje in človekove pravice; poziva k ambicioznemu predlogu, ki bi EU uvrstil 
med številne trenutne mednarodne pobude o obveznem trajnostnem poročanju podjetij in 
neposredno v cilj uvedbe celovitega poročanja, kot ga pripravlja Mednarodni svet za 
celovito poročanje, ki bo do konca desetletja postal svetovna norma;

Napredek na področju družbene odgovornosti podjetij

23. želi, da ima Evropski forum interesnih skupin še naprej vodilno vlogo, ko gre za podporo 
izvajanju predlogov, opredeljenih v sporočilu Komisije;

24. se strinja, da k vprašanju družbene odgovornosti podjetij ni mogoče pristopiti na 
univerzalen način, in priznava, da utegne obilica zasebnih in prostovoljnih pobud ustvariti 
dodatne stroške in preprečevati izvajanje, zato poziva Komisijo, naj se skupaj z drugimi 
mednarodnimi organi zaveže k podpori dolgoročnih ciljev konvergence pobud s področja 
družbene odgovornosti podjetij;

25. želi pohvaliti prizadevanja nekaterih poslovnih šol za spodbujanje družbene odgovornosti 
podjetij, a priznava, da gre zgolj za manjšino; poziva skupino na visoki ravni, naj poskusi 
poiskati načine za uvedbo družbene odgovornosti podjetij v vse programe izobraževanja s 
področja upravljanja;

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

Najnovejše sporočilo Komisije o družbeni odgovornosti podjetij umešča družbeno 
odgovornost podjetij v evropski način razmišljanja, in sicer na političnem področju, na 
katerem ima Evropski parlament odločilno vlogo. Prav tako je bil s tem od prejšnjega 
sporočila Komisije storjen pomemben korak naprej pri dialogu s Parlamentom in interesnimi 
skupinami, ki sodelujejo v razpravi o družbeni odgovornosti podjetij.

Predlog resolucije Parlamenta pozdravlja novi poudarek, ki se namenja evropski podpori 
svetovnim pobudam o družbeni odgovornosti podjetij, preoblikovanje podpore pristopu 
interesnih skupin, opredelitev, ki dosega soglasje na svetovni ravni, ter precej aktivnejšo 
podporno vlogo Evropske komisije.

Menim, da je sporočilo konstruktivno in napredno ter se odziva na razvoj dogodkov na 
področju družbene odgovornosti podjetij v Evropi in po svetu. Zagotavlja trdno podlago za 
ukrepe v prihodnje, zato pozivam Evropski parlament, naj ga odločno podpre.

V poročilu želim razviti nekatere zamisli iz sporočila ter opredeliti morebitne vrzeli in tako 
dati lasten prispevek k razpravi.

Trajnostno okrevanje

Najprej velja omeniti, da je razprava o družbeni odgovornosti podjetij uvrščena v kontekst 
sedanje gospodarske krize. Trdi se, da je družbena odgovornost nujno potrebna, če želimo 
povrniti zaupanje v poslovanje in trajnostno ogrevanje gospodarstva. 

Čeprav je ustrezno obvarovati se pred obtožbami „lažne prijaznosti do okolja“, je treba 
družbeno odgovornost podjetij obravnavati kot priložnost, ne pa kot grožnjo konkurenčnosti 
podjetij. Prav tako je del evropske lastne „družbene licence“ za prizadevanje za rast, ki temelji 
na trgovini.

S kratkoročnim razmišljanjem v Bruslju, ki bi se osredotočalo izključno na preglednost, 
odgovornost in razvidnost finančnih trgov, bi ponovili enake napake, kot jih očitajo 
odgovornim za razpad bančnega sistema. 

Ni mogoče ubežati izjemno pomembni zavezi o preobrazbi evropskega in svetovnega 
gospodarstva v nizkoogljično prihodnost. Trajnostna podjetja lahko poslujejo le v trajnostnem 
gospodarstvu.

V svojem poročilu zato pozivam odgovorna podjetja, naj izkažejo dejavno predanost blaženju 
socialnih posledic krize ter začnejo izvajati vrsto predlaganih ukrepov s področja družbene 
odgovornosti podjetij, in sicer na področjih ustvarjanja delovnih mest za mlade, zdravja na 
delovnem mestu, trajnosti pokojnin, spodbujanja zajamčene plače, obravnavanja 
izkoriščevalskega dela v oskrbovalnih verigah podjetij ter spodbujanja novih trgov z družbeno 
koristnimi in okolju prijaznimi proizvodi in storitvami. 

Izvajanje družbene odgovornosti podjetij na svetovni ravni

Druga prednostna naloga poročila je razviti konkretne zamisli, ki bi pomagale uresničiti 
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namero Komisije o boljšem izvajanju svetovnih pobud o družbeni odgovornosti podjetij. 
Menim, da bi bilo mogoče „središče odličnosti“ na področju družbene odgovornosti podjetij, 
ki ga je leta 2006 obljubila Komisija, v letu 2012 precej laže uresničiti s sprejetjem 
globalnega pristopa, usmerjenega k evropskim podjetjem, ki delujejo na svetovnem trgu.

Priporočam, da Evropska komisija pripravi skupno poročilo o izvajanju vodilnih načel ZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah, države članice pa lahko izboljšajo izvajanje z 
medsebojnim pregledom, ki se že uporablja pri ocenjevanju politik s področja človekovih 
pravic. Prav tako je napočil trenutek za spopad z občutljivim vprašanjem ekstrateritorialne 
pristojnosti, saj evropska podjetja v tretjih državah, kjer je dostop do sodnega varstva omejen, 
kršijo delovne ali širše človekove pravice. 

Poročilo prav tako meni, da mora Komisija odigrati precej aktivnejšo vlogo pri izvajanju 
smernic OECD o multinacionalnih družbah, se sklicevati nanje v trgovinskih in naložbenih 
sporazumih, zagotavljati finančno podporo vzpostavljanju zmogljivosti, pomagati pri 
pritožbah zaradi domnevnih kršitev, finančno podporo pogojevati s spoštovanjem smernic ter 
pomagati pri iskanju novih podpisnikov po vsem svetu.

Poročilo izpostavlja tudi pomembnost preglednosti in celovitega poročanja o trajnosti, saj gre 
za osrednjo gonilno silo družbene odgovornosti podjetij. Prav tako je izražena močna podpora 
za razumevanje pobude za globalno poročanje – vodilne metodologije za poročanje o 
trajnosti, ki jo uporabljajo podjetja po vsem svetu. Poročilo nadaljuje s spodbujanjem 
načrtovanega predloga Komisije na tem področju, vendar le, če bo dosledno upošteval cilj 
Mednarodnega sveta za celovito poročanje, ki je do konca desetletja iz celovitega poročanja 
narediti svetovno normo.

Poročilo podpira namero Komisije o sodelovanju z vlagatelji, zlasti pri spodbujanju načel ZN 
za odgovorne naložbe, v njem pa predlagam tudi vzpostavitev nove pobude EU za napredek 
pri načelu pomembnosti.

Poročilo priporoča tudi dejavno podporo EU predlogu podjetij glede konvencije ZN o 
odgovornosti podjetij, vloženem na letošnjem vrhunskem srečanju ZN Rio+20, ki je potekalo 
na temo trajnostnega razvoja. Tudi sam podpiram spodbujanje družbene odgovornosti v 
okviru ciljev trajnostnega razvoja, opredeljenih na vrhunskem srečanju. 

Pristop z več interesnimi skupinami

Od Evropskega parlamenta se zahteva tudi, da prizna posebno naravo oblikovanja politik EU 
o družbeni odgovornosti podjetij. Porajajo se zamisli o uporabi tradicionalnega socialnega 
dialoga, na primer z zastavitvijo cilja za nove okvirne pogodbe na področju družbene 
odgovornosti podjetij in zagotavljanjem financiranja evropskim sindikatom, ki bi opravili 
pilotne projekte na področju dostojnega dela.

Od Evropskega parlamenta se izrecno zahteva, da podpre delovanje in razvoj foruma 
interesnih skupin za družbeno odgovornost podjetij, tudi s sektorskimi pobudami, 
predlaganimi v sporočilu. Sam predlagam dodatne pobude, povezane z IKT in s sektorjem 
zasebnega varovanja. Podpirajo se tudi nove predvidene „izkustvene skupnosti“ interesnih 
skupin.
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Od skupine držav članic na visoki ravni in drugih interesnih skupin se zahteva večja 
zavzetost, generalni direktorati Komisije za okolje in zunanje odnose pa morajo več 
pozornosti posvetiti družbeni odgovornosti podjetij.

Sodelovanje javnega in zasebnega sektorja – „pametna kombinacija“

V poročilu se precej pozornosti namenja vplivu javnih politik na družbeno odgovornost 
podjetij. Te bi morale vključevati tudi izvajanje priporočil, navedenih v lastni edinburški 
študiji Komisije, o vrzelih v upravljanju in potrebi po doseganju konkretnih rezultatov, ko gre 
za izvajanje socialnih kazalnikov, zlasti z javnimi naročili.

Evropsko komisijo se poziva, naj prevzame pobudo in sprejme lastno zavezo glede poročanja 
o trajnosti, etičnega upravljanja lastnih pokojninskih naložb in podpore prostovoljstvu 
zaposlenih med osebjem Komisije.

Poročilo na novo oblikuje povezavo med odgovornostjo in upravljanjem podjetij ter podpira 
uporabo upraviteljskega kodeksa in dolžnosti direktorjev, da v podjetju spodbujajo zavest o 
družbeni odgovornosti podjetij in jo vključujejo v podjetje. 

Enak poudarek se namenja tudi vselej aktualni pomembnosti dopolnjevanja zasebnih in 
prostovoljnih ukrepov, zlasti z zagovarjanjem prednosti podpore načelu „konvergence“ 
tovrstnih pobud. Prevladuje mnenje, da je precej bolje spodbujati prostovoljno sodelovanje 
kot nove obvezne pobude o socialnih oznakah.

Če strnemo, zgoraj navedeno je v vodilnih načelih ZN znano pod imenom „pametna 
kombinacija“ regulativnih in prostovoljnih pristopov. In res bi bilo pametno, če bi EU ubrala 
enak pristop.

Pot naprej

V poročilu se podpira tudi pestra paleta drugih ukrepov, predlaganih v sporočilu Komisije. 
Predlagam, da se velik poudarek nameni vključevanju družbene odgovornosti podjetij v učne 
načrte glavnih poslovnih šol, spodbujanju družbene odgovornosti podjetij v malih podjetjih z 
uporabo področnega pristopa ter uvajanju revizije, s čimer bi zagotovili, da bo načrtovana 
družbena odgovornost podjetij v skladu z evropskimi in svetovnimi primeri najboljše prakse.

Dovolite mi, da na koncu poudarim svoje prepričanje, da se mora družbena odgovornost 
podjetij pomakniti iz faze procesa v fazo rezultatov. Trditev v sporočilu Komisije, da je treba 
nujno povečati sprejemanje družbene odgovornosti podjetij, je povsem pravilna. Da bi v 
sodelovanju z ljudmi v poslovnem svetu in zunaj njega pripomogli k uresničitvi tega cilja, 
poročilo med drugim priporoča sprejemanje pobud za državljanstvo podjetij v okviru 
evropskega leta 2013, raziskovanje skupnega vpliva družbene odgovornosti podjetij pri 
spoprijemanju z družbenimi in okoljskimi težavami, da bi opozorili na nujnost izzivov, ter 
predlog za nov dogovor s civilno družbo.

Če družbena odgovornost podjetij, kot upravičeno trdi Komisija, pomeni odgovornost podjetij 
za njihov vpliv na družbo, je izjemno pomembno, da se zanjo zavzemajo tako podjetja kot 
družba.


