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POBUDE

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

1. opozarja, da si je EU za cilj zadala, da postane središče odličnosti, kar zadeva družbeno 
odgovornost podjetij, ravno tako pa tudi, da spodbuja družbeno odgovornost podjetij v 
zunanji politiki, ki jo izvaja; je seznanjen s prizadevanji Komisije za spodbujanje 
družbene odgovornosti podjetij med evropskimi podjetji, ki poslujejo na tujem, vendar 
poudarja, da bi morala bolje upoštevati pomen certifikatov in oznak, ki kažejo na 
skladnost podjetij z načeli družbene odgovornosti podjetij;

2. meni, da je neupoštevanje temeljnih mednarodnih socialnih standardov oblika socialnega 
in okoljskega dampinga v škodo evropskih podjetij in delavcev;

3. meni, da je treba okrepiti vlogo pristojnih mednarodnih institucij (zlasti Mednarodne 
organizacije dela, Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj in Združenih narodov) ter njihovo sodelovanje pri oblikovanju, 
izvajanju in spodbujanju temeljnih mednarodnih socialnih standardov ter sankcij v 
primeru neizvajanja teh standardov;

4. poziva Komisijo, naj v sporazume o prosti trgovini in naložbah, o katerih se pogaja s 
tretjimi državami, vselej vključi poglavje o trajnostnem razvoju s pravno zavezujočo 
klavzulo o družbeni odgovornosti podjetij;

5. predlaga, da ta klavzula o družbeni odgovornosti podjetij vsebuje tudi spoštovanje osmih 
temeljnih konvencij in štirih prednostnih konvencij Mednarodne organizacije dela, 
spodbude podjetjem, da sprejmejo zaveze na področju družbene odgovornosti, ravno tako 
pa tudi obvezno skrbnost podjetij in poslovnih skupin, tj. obveznost, da sprejmejo 
preventivne ukrepe za odkrivanje in preprečevanje kršitev človekovih in okoljskih pravic, 
korupcije ali davčne utaje, tudi v svojih hčerinskih družbah in dobavnih verigah, skratka 
na celotnem področju njihovega vpliva;

6. Komisijo tudi poziva, naj med pogajanji svoje zahtevke prilagodi razvoju posamezne 
države partnerice; poleg tega Komisiji predlaga, da sestavi seznam dodatnih standardov, 
ki jih je treba izvajati postopno in prilagodljivo, ob upoštevanju gospodarskih, socialnih in 
okoljskih razmer posamezne države partnerice;

7. meni, da morajo neodvisni organi nenehno spremljati izvajanje teh temeljnih standardov 
na ozemlju partnerskih držav in držav članic, neizvajanje ali kršenje teh standardov, 
ugotovljeno na osnovi predhodno določenih meril, pa bi bilo treba kaznovati na podlagi 
učinkovitih in preglednih postopkov;

8. meni, da je treba te standarde dosledno izvajati in da se od njih ne sme odstopati niti prek 
prostih con niti na podlagi sporazumov z državami gostiteljicami;

9. poudarja, da imajo evropska podjetja, njihove podružnice in njihovi podizvajalci glede na 
svojo težo v mednarodni trgovini bistveno vlogo pri spodbujanju in širitvi socialnih 
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standardov in standardov s področja dela po svetu, tako da bi morala ravnati v skladu z 
evropskimi vrednotami in mednarodno priznanimi standardi; meni, da bi bilo pravilno in 
ustrezno, da bi evropska podjetja, ki svojo proizvodnjo preselijo v države z manj strogimi 
socialnimi obveznostmi, prevzela odgovornost, tudi pred evropskimi sodišči, za morebitno 
škodo in negativne eksternalije, ki jih utrpi lokalno prebivalstvo;

10. meni, da bi morala Komisija v svojem prihodnjem sporočilu o internacionalizaciji 
dejavnosti malih in srednjih podjetij predlagati ukrepe, s katerimi bo podpirala in 
spodbujala njihove pobude glede družbene odgovornosti podjetij, ki upoštevajo načelo 
„najprej pomisli na male“ in njihove posebne okoliščine.
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