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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. z zanimanjem ugotavlja, da je Komisija v trgovinske sporazume EU začela vključevati 
sklicevanje na družbeno odgovornost gospodarskih družb; meni, da mora – glede na 
pomembno vlogo, ki jo imajo velika podjetja, njihove hčerinske družbe in dobavne verige 
v mednarodni trgovini – družbena in okoljska odgovornost gospodarskih družb postati ena 
od razsežnosti trgovinskih sporazumov Evropske unije v okviru poglavij o trajnostnem 
razvoju; ugotavlja, da je Komisija pripravila konkretne predloge o uresničevanju načel 
družbene odgovornosti gospodarskih družb v trgovinski politiki Evropske unije;

2. se zavezuje, da si bo vse bolj prizadeval, da bi morale institucije EU in njihovi uradniki, 
vključno s posebnim predstavnikom EU za človekove pravice, v vseh zunanjih odnosih in 
dejavnostih EU uveljavljati družbene in okoljske standarde ter standarde na področju 
človekovih pravic;

3. poudarja, da je spodbujanje družbene odgovornosti gospodarskih družb eden od ciljev, ki 
jih podpira Evropska unija, zato mora zagotoviti, da bo njena zunanja politika prispevala k 
trajnostnemu in družbenemu razvoju zadevnih držav;

4. predlaga, naj se Komisija pri oblikovanju konkretnih predlogov za uveljavitev načel 
družbene odgovornosti gospodarskih družb opre na smernice OECD za večnacionalna 
podjetja, vključno s pritožbenim postopkom OECD;

5. čestita vsem članicam OECD za celovito delo v zvezi s smernicami OECD za 
večnacionalna podjetja, objavljenimi 25. maja 2011; ugotavlja, da 44 sodelujočih vlad, ki 
predstavljajo vse regije sveta in 85 % neposrednih tujih naložb, poziva svoja podjetja, naj 
upoštevajo ta daljnosežna priporočila za odgovorno poslovanje povsod, kjer poslujejo;

6. se strinja, da sedanje okoljske in podnebne zahteve ter razvoj svetovnih proizvodnih verig 
zahtevajo širše pojmovanje družbene odgovornosti gospodarskih družb od tistega ob 
nastanku tega pojma; zato meni, da je treba jasno opredeliti posodobljeni pojem družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, ki se navezuje na delavske in človekove pravice, pa 
tudi na varstvo okolja, podnebne spremembe ter preprečevanje korupcije in utaje davkov;

7. poziva, naj bodo vsa evropska podjetja z več kot 1000 zaposlenimi, dejavna v tretjih 
državah, najkasneje od 1. januarja 2014 dolžna izvajati smernice OECD za večnacionalna 
podjetja;

8. poziva Komisijo, naj klavzulo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb vključi v vse 
dvostranske trgovinske in naložbene sporazume, katerih podpisnica je EU, v skladu z 
načeli družbene odgovornosti gospodarskih družb, opredeljenimi in priznanimi na 
mednarodni ravni, in sicer s poudarkom na trajnostnem razvoju in dobrem upravljanju ter 
z jasno osredotočenostjo na človekove pravice, dostojno delo, delovne standarde, svobodo 
združevanja, kolektivna pogajanja in druge socialne dejavnike – predvsem upoštevaje 
posodobljene smernice OECD; predlaga, naj se v klavzuli harmonizirajo obstoječi 



PE497.943v02-00 4/8 AD\922436SL.doc

SL

standardi in koncepti, s čimer bi zagotovili primerljivost in pravičnost, zajame pa naj tudi 
ukrepe za spremljanje teh načel na ravni EU in njihovo izvajanje; vzpostavijo naj se 
nacionalne kontaktne točke kot forum za vprašanja, povezana s smernicami OECD, na 
primer o zahtevi po spremljanju dejavnosti podjetij, njihovih hčerinskih družb in dobavnih 
verig ter o zahtevi o izvajanju potrebne skrbnosti; 

9. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsa podjetja, ki delujejo na enotnem trgu, tudi
nadnacionalna podjetja, katerih hčerinske družbe ali dobavne verige so v EU, izpolnjujejo 
vse zakonske obveznosti tako na nacionalni kot na evropski ravni, da bi zagotovili pošteno 
konkurenco in čim bolj povečali koristi za potrošnike v EU; Komisijo poziva tudi, naj 
dejavno spodbuja odgovorno poslovanje podjetij EU, ki delujejo v tujini, in pri tem 
posebno pozornost nameni zagotavljanju strogega izpolnjevanja njihovih obveznosti, ki 
izhajajo iz nacionalne zakonodaje, ali drugih dvostranskih ali mednarodnih zakonskih 
obveznosti, ki veljajo za njihovo poslovanje, ter zagotavljanju izpolnjevanja mednarodnih 
standardov in pravil na področju človekovih pravic, dela in okolja; v ta namen Komisiji 
predlaga, naj dejavno sodeluje s svojimi partnerji v državah v razvoju in v vzponu ter z 
njimi izmenjuje najboljše prakse in znanje o načinih in sredstvih za izboljšanje poslovnega 
okolja in osveščanje o družbeni odgovornosti gospodarskih družb;

10. predlaga vladam držav članic, naj Evropsko investicijsko banko pozovejo k vključitvi 
klavzule o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v njene operacije;

11. poziva Komisijo, naj uvede bolj odprte in jasnejše postopke za vlaganje in obravnavanje 
pritožb o neupoštevanju načel družbene odgovornosti gospodarskih družb, vključno z 
mehanizmi izvrševanja in po potrebi sprožitvijo preiskav;

12. poziva Komisijo, naj pozove podjetja k upoštevanju načel družbene odgovornosti; 
poudarja pomen podpore in spodbujanja širitve tovrstnih praks v malih in srednjih 
podjetjih ter omejevanja njihovih upravnih stroškov in obremenitev;

13. poziva Evropsko komisijo, naj klavzulo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb 
vključi v sporazume z nevladnimi organizacijami, kar velja zlasti za ukrepe za razvoj; 

14. poziva Komisijo, naj učinkoviteje uporablja ukrepe, ki temeljijo na spodbudah, pazljiveje 
spremlja, ali nadnacionalne družbe, katerih hčerinske družbe ali dobavne verige so v 
državah, ki sodelujejo v sistemu GSP in GSP Plus – ne glede ne to, ali imajo sedež v EU 
ali ne – in zadevne države izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zakonske obveznosti na
področju človekovih pravic, socialnih in delovnih standardov ter okoljskih predpisov, so 
resnično zavezane pravicam, varstvu in dobremu počutju delovne sile in državljanov na 
splošno, podpirajo svobodo združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj ter hitro in 
učinkovito obravnavajo morebitne kršitve;

15. poziva Komisijo, naj spodbuja družbeno odgovornost gospodarskih družb v večstranskih 
forumih, tako da podpre okrepitev sodelovanja med Svetovno trgovinsko organizacijo in 
drugimi večstranskimi forumi, ki se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo gospodarskih 
družb, kot sta Mednarodna organizacija dela in OECD;

16. opozarja, da za reševanje trgovinskih sporov in/ali za zahtevanje nadomestila za negativne 
zunanje učinke neodgovornih ali nezakonitih poslovnih dejavnosti že obstajajo sodni 
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postopki in alternativne možnosti; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poslovno skupnost 
in širšo javnost bolj osvešča o teh postopkih; opozarja, da Mednarodna gospodarska 
zbornica (ICC) zagotavlja storitve reševanja sporov za posameznike, podjetja, države, 
državne subjekte in mednarodne organizacije, ki iščejo alternativo sodnim postopkom, s 
čimer lahko prispevajo k izboljšanju dejanskega dostopa do pravnega varstva za žrtve v 
primeru kršitev odgovornih poslovnih praks, ki povzročijo gospodarsko, socialno ali 
okoljsko škodo v EU in/ali v tujini;

17. poziva k spremljanju omejevalnih ukrepov (kazni, bojkotov, embargov) in sistemov izdaje 
dovoljenj za blago z dvojno rabo na ravni EU;

18. poziva k vzpostavitvi mehanizmov, v skladu s katerimi morajo načela družbene 
odgovornosti gospodarskih družb upoštevati ne le glavna podjetja ali izvajalci, ki uživajo 
ugodnosti trgovinskega sporazuma, temveč tudi vsi podizvajalci ali dobavne verige, ki jih 
ta podjetja ali izvajalci uporabljajo, ne glede na to, ali gre za zagotavljanje blaga, delavcev 
ali storitev, s čimer se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, ki temeljijo na poštenem 
plačilu in dostojnih delovnih razmerah, ter sindikalne pravice in svoboščine;

19. poziva Komisijo, naj izboljša model presoje vplivov na trajnostni razvoj, da bi ustrezno 
odražal gospodarske, družbene, s človekovimi pravicami povezane in okoljske posledice 
trgovinskih pogajanj, vključno s cilji glede blaženja podnebnih sprememb; poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe glede trgovinskih sporazumov z državami 
partnericami EU, in sicer tako, da pred podpisom takega sporazuma in po njem izvaja 
študije za presojo vpliva, pri tem pa naj upošteva zlasti ranljive sektorje;

20. poudarja, da je treba po uveljavitvi Lizbonske pogodbe Parlament popolnoma obveščati o 
tem, kako se ugotovitve presoj vpliva sporazumov na trajnostni razvoj že pred sklenitvijo 
vključujejo v pogajanja in katera poglavja teh sporazumov so spremenjena za preprečitev 
negativnih posledic, ugotovljenih s presojo vpliva na trajnostni razvoj;

21. poziva, naj se oblikuje sistem pravnega sodelovanja med EU in tretjimi državami 
podpisnicami dvostranskih trgovinskih sporazumov, s čimer bi zagotovili učinkovit 
dostop do sodnega varstva za žrtve v državi, v kateri multinacionalke kršijo socialno ali 
okoljsko zakonodajo ali ne spoštujejo obvez glede družbene odgovornosti gospodarskih 
družb;

22. poziva k razvoju učinkovitejših standardov preglednosti in odgovornosti za tehnološka 
podjetja Evropske unije v zvezi z izvažanjem tehnologij, ki jih je mogoče uporabiti za 
kršenje človekovih pravic ali za delovanje proti varnostnim interesom Evropske unije;

23. poziva evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovi redno usposabljanje 
trgovinskih uradnikov EU, če delajo na veleposlaništvih EU, s področja vprašanj družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, zlasti v zvezi z izvajanjem načel OZN „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, veleposlaništva EU pa naj bodo enotna kontaktna točka za 
pritožbe o evropskih podjetjih in njihovih hčerinskih družbah, saj enotne kontaktne točke 
OECD obstajajo samo v državah članicah OECD, tako da v praksi niso dostopne 
delavcem podjetij, ki imajo sedež v nečlanicah OECD;

24. poziva, naj se že v raziskovalni in razvojni fazi novih tehnologij oceni njihov učinek na 
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človekove pravice, vključno s preučitvijo možnih scenarijev in pomislekov o opredelitvi 
standardov za „vgrajene človekove pravice“;

25. poudarja, da morata osveščanje glede pomena družbene odgovornosti gospodarskih družb 
in posledic njenega nespoštovanja na ravni podjetij, kar je naloga Komisije, spremljati 
ustrezno osveščanje in krepitev zmogljivosti na ravni vlad držav gostiteljic, da bi 
zagotavljali učinkovito izvajanje pravic glede družbene odgovornosti gospodarskih družb 
in dostop do pravnega varstva;

26. poziva k izvajanju načela „spoznaj končnega uporabnika“, da bi zagotovili večji nadzor in 
preprečili kršitve človekovih pravic na predhodnih in nadaljnjih fazah v dobavnih verigah 
in znotraj proizvodnih ali tržnih tokov;

27. poudarja, da morajo prihodnje dvostranske pogodbe o naložbah, ki jih sklene EU, 
zagotavljati ustrezno ravnotežje med varovanjem vlagateljev in možnostjo posredovanja 
države, zlasti v zvezi s socialnimi, zdravstvenimi in okoljskimi standardi;

28. je seznanjen z napredkom pri potekajoči reformi direktive o preglednosti (2004/109/ES) in 
računovodske direktive (2003/51/ES) glede obravnavanja vprašanja družbene 
odgovornosti gospodarskih družb in iskanjem ravnovesja med upravičenimi prizadevanji 
za preglednost in odgovornost ter bremenom poročanja za gospodarske družbe; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo morala podjetja, ki jih ti dve direktivi zadevata, v skladu s 
smernicami OECD za večnacionalna podjetja redno poročati o aktivnostih v zvezi z 
družbeno odgovornostjo gospodarskih družb, obenem pa naj malim in srednjim podjetjem 
zagotovi posebno ureditev, da bo poročanje finančno in administrativno izvedljivo;

29. poudarja, da je treba razsežnost družbene odgovornosti gospodarskih družb vključiti v 
večstranske trgovinske sporazume, zato poziva Komisijo, naj podpre tovrstne predloge 
tako v mednarodnih forumih, zlasti v OECD in Mednarodni organizaciji dela, kot tudi v 
Svetovni trgovinski organizaciji v okviru obdobja po Dohi;

30. poziva, naj prihodnji ukrepi v zvezi z družbeno odgovornostjo gospodarskih družb 
zajemajo vso vrednostno verigo, od pridobivanja surovin prek trgovanja do recikliranja;

31. poziva k vključitvi politik družbene odgovornosti gospodarskih družb na vse ravni 
trgovinskih sporazumov z EU in k vključitvi določb za razširitev varstva na delavce 
migrante, zaposlene prek agencij in napotene delavce;

32. meni, da morajo Komisija in države članice evropska podjetja spodbujati k izvajanju 
pobud na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb in k izmenjavi dobrih praks 
s tujimi partnerji;

33. poziva podjetja EU, naj v vsem svojem poslovanju, ne glede na to, ali gre za poslovanje 
znotraj EU ali za mednarodno poslovanje, spoštujejo politike družbene odgovornosti 
gospodarskih družb ter temeljne pravice, ki izhajajo iz zaposlitve, in sindikalne pravice, 
kot sta pravica do zasebnosti in svoboda združevanja;

34. poziva k celovitemu in dejavnemu posvetovanju s predstavniškimi organizacijami, 
vključno s sindikati, in sodelovanju z njimi pri razvoju, delovanju in spremljanju procesov 
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in struktur družbene odgovornosti gospodarskih družb; poziva, naj te predstavniške 
organizacije sodelujejo z delodajalci na podlagi pravega partnerskega pristopa;

35. poziva k povečanemu, bolj vključujočemu in preglednemu spremljanju načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb v trgovinski politiki EU z jasnimi primerjalnimi merili 
za merjenje izboljšav, s čimer bi spodbujali zaupanje v sistem;

36. ugotavlja, da je družbena odgovornost gospodarskih družb mehanizem, s katerim lahko 
delodajalci podpirajo svoje delavce in lokalno skupnost v državah v razvoju, tako da lahko 
spoštovanje standardov družbene odgovornosti gospodarskih družb in delovnih 
standardov tem državam omogoči koristi od nadaljnje mednarodne trgovine, in da 
družbena odgovornost gospodarskih družb lahko zagotovi tudi pravično razdelitev 
dobička, s čimer se pripomore k razvoju trajnostne gospodarske in družbene blaginje ter 
izhodu več ljudi iz revščine, zlasti v času finančne krize; obžaluje, da so protokoli za 
socialno ukrepanje za zdaj samo prostovoljni, in poziva Komisijo, naj postanejo obvezni.
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