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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je družbena odgovornost podjetij koncept, v skladu s katerim podjetja pri oblikovanju 
poslovnih strategij prostovoljno upoštevajo tudi družbena in okoljska vprašanja v splošno
korist interesnih skupin, pri čemer se dejavno vključujejo v javno politiko kot pomemben 
vidik družbene spremembe na podlagi vrednot,

B. ker je družbena odgovornost podjetij ključna sestavina evropskega socialnega modela, ki 
ga je še okrepil začetek veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije, še zlasti njena 
horizontalna socialna klavzula, in ker je bila potreba po spodbujanju družbene 
odgovornosti podjetij v sporočilu Evropske komisije o strategiji EU 2020 priznana kot 
pomemben element zagotavljanja trajnega zaupanja pri zaposlenih in potrošnikih,

C. ker družbena odgovornost podjetij močno vpliva na razvoj človekovih pravic v državah v 
razvoju,

D. ker je družbena odgovornost podjetij eden od instrumentov, ki ga je mogoče uporabiti za 
boj proti neprijavljenemu delu in davčnim utajam,

E. ker družbena odgovornost podjetij ne sme nadomestiti države oziroma je opravičiti 
odgovornosti pri zagotavljanju osnovnih javnih storitev,

F. ker lahko družbena odgovornost podjetij igra ključno vlogo pri izboljšanju življenjskega 
standarda v prikrajšanih skupnostih,

G. ker imajo sindikati pomembno vlogo pri spodbujanju družbene odgovornosti podjetij, saj 
delavci najbolje poznajo položaj podjetij, kjer so zaposleni,

H. ker je treba družbeno odgovornost podjetij obravnavati vzporedno in v odnosu z 
reformami upravljanja podjetij,

I. ker imajo mala in srednja podjetja pomembno vlogo na enotnem evropskem trgu in ker 
projekti za spodbujanje uveljavitve prakse družbene odgovornosti podjetij, med drugim 
malih in srednjih, ki jih financira Komisija, prinašajo rezultate,

J. ker bi naj mandat Sveta ZN za človekove pravice o podjetništvu in človekovih pravicah 
ter njegov okvir za „varovanje, spoštovanje in pomoč“, ki ga trenutno vodi profesor John 
Ruggie in katerega končno poročilo je predvideno za leto 2011, zagotovila konkretne 
smernice državam, podjetjem in drugim družbenim akterjem za spoštovanje človekovih 
pravic pri njihovih dejavnostih,

1. meni, da je družbena odgovornost podjetij učinkovito orodje za izboljšanje 
konkurenčnosti, veščin, priložnosti za usposabljanje, varnosti pri delu in delovnega okolja, 
za zaščito pravic delavcev ter pravic lokalnih in domorodnih skupnosti ter za spodbujanje 
trajnostne okoljske politike in izmenjavo zgledov iz prakse na lokalni, nacionalni, 
evropski in svetovni ravni, ne pa more nadomestiti niti delovnopravnih predpisov niti 
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splošnih in sektorskih kolektivnih pogodb;

2. poziva podjetja, naj sprejmejo družbeno odgovornost podjetij ter tako zavarujejo telesno 
integriteto, varnost, fizično in psihično zdravje ter delavske in človekove pravice ne samo 
svojih zaposlenih, temveč tudi delavcev na splošno, in sicer z vplivom, ki ga uveljavljajo 
v širšem krogu svojih sodelavcev, poudarja pomen podpore in spodbujanja širitve takšnih 
praks v malih in srednjih podjetjih ter brzdanja njihovih upravnih stroškov in 
obremenitev;

3. poudarja, da bi morala družbena odgovornost podjetij posegati na nova področja, kot so 
organizacija dela, enake možnosti, socialna vključenost, ukrepi proti diskriminaciji ter 
razvoj vseživljenjskega učenja in usposabljanja; poudarja, da bi morala družbena 
odgovornost podjetij na primer vključevati kakovost delovnih mest, enakost pri plačilu in 
možnostih poklicnega razvoja ter spodbujanje inovativnih projektov, da bi tako prispevala 
k prehodu v trajnostno gospodarstvo;

4. toplo priporoča državam članicam in Evropski uniji, naj spodbujajo izvajanje dobre 
prakse družbene odgovornosti pri vseh podjetjih, ne glede na to, kje ta opravljajo svoje 
dejavnosti, ter naj pospešujejo širjenje zgledov iz prakse, ki izhajajo iz pobud za 
družbeno odgovornost podjetij, še posebej pa naj bolje obveščajo o rezultatih takšnih 
pobud;

5. ugotavlja, da je treba program družbene odgovornosti podjetij prilagoditi posebnim 
potrebam regij in posameznih držav, da bi prispevali k izboljšanju trajnostnega 
gospodarskega in socialnega razvoja;

6. meni, da je verodostojnost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost podjetij odvisna 
od vključitve mednarodno sprejetih standardov in načel, kot je pobuda za globalno 
poročanje III, ter vzpostavitve preglednega in neodvisnega nadzora in preverjanja 
akterjev v podjetju; 

7. meni, da bi bilo treba pozornost nameniti dejavnemu vključevanju vseh interesnih skupin 
v podjetju, usposabljanju vodstvenih delavcev, razvoju civilne družbe in zlasti 
spodbujanju ozaveščenosti potrošnikov;

8. meni, da je treba gojiti in širiti kulturo družbene odgovornosti podjetij, in sicer z 
izobraževanjem in usposabljanjem, tako v okviru podjetij kot tudi višjega in 
univerzitetnega izobraževanja na področjih, ki obravnavajo predvsem javno upravo;

9. je prepričan, da so socialni dialog in evropski sveti delavcev imeli konstruktivno vlogo pri 
razvoju najboljše prakse v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij;

10. pozdravlja mednarodno spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in poziva Komisijo, 
naj to področje bolje vgradi v trgovinske politike z uvajanjem strogih klavzul, skladnih z 
mednarodno priznanimi standardi družbene odgovornosti podjetij, v vse dvostranske, 
regionalne ali večstranske sporazume o okoljskih, socialnih in upravljavskih standardih 
poročanja, da se spodbudi boljše in bolj razširjeno razkrivanje podatkov evropskih 
podjetij, ki poslujejo v državah v razvoju neposredno ali prek svojih dobavnih verig, za 
ravnanje katerih morajo nujno prevzeti odgovornost, pri čemer je treba še posebej 
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poudariti vlogo predstavnikov delavcev in pomen socialnega dialoga; poziva Komisijo, 
naj jasno spremlja izvajanje teh klavzul in redno obvešča Evropski parlament;

11. je trdno prepričan, da bi morali družbeni odgovornosti podjetij več pozornosti nameniti v 
evropskih smernicah za zaposlovanje.
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