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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o družbeni odgovornosti podjetij v mednarodnih trgovinskih sporazumih
(2009/2201(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 12, 21, 28, 29, 30, in 31 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju členov 2, 3 in 6 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 in 218 Pogodbe o delovanju
Evropske unije,

– ob upoštevanju smernic OECD za večnacionalna podjetja, tristranske deklaracije o načelih 
večnacionalnih podjetij in socialne politike Mednarodne organizacije dela (ILO), 
kodeksov ravnanja, sprejetih pod okriljem mednarodnih organizacij, kot so Organizacija 
ZN za prehrano in kmetijstvo, Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna banka, in 
prizadevanj pod pokroviteljstvom Konference ZN o trgovini in razvoju v zvezi z 
dejavnostmi podjetij v državah v razvoju,

– ob upoštevanju pobude ZN za globalni dogovor, ki se je začela septembra 2000, poročila 
generalnega sekretarja ZN z naslovom „Globalnemu partnerstvu naproti – okrepljeno 
sodelovanje med Združenimi narodi in vsemi zadevnimi partnerji, zlasti zasebnim 
sektorjem“ z dne 10. avgusta 2005 (05–45706 (E) 020905), izjave pobude za globalni 
dogovor in pobude za globalno poročanje z dne 9. oktobra 2006, načel ZN o odgovornih 
naložbah, ki so začela veljati januarja 2006 in jih usklajujeta pobuda za financiranje 
programa ZN za okolje in pobuda ZN za globalni dogovor,

– ob upoštevanju pravil o odgovornosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij v zvezi s 
človekovimi pravicami, ki so jih Združeni narodi sprejeli decembra 20031,

– ob upoštevanju pobude za globalno poročanje iz leta 19972 in posodobljenih smernic G3 
za pripravo poročil o trajnostnem razvoju, objavljenih 5. oktobra 2006,

– ob upoštevanju izida vrha Združenih narodov o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 
2002, zlasti poziva k sprejetju pobud o vprašanju družbene odgovornosti podjetij, in 
sklepov Sveta z dne 3. decembra 2002 o nadaljnjem spremljanju sklepov vrha3,

– ob upoštevanju poročila Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice o 
odgovornosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij pri spoštovanju človekovih pravic z 
dne 15. februarja 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

– ob upoštevanju poročila posebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN za področje 
človekovih pravic ter nadnacionalnih družb in drugih podjetij z naslovom „Spodbujanje in 

                                               
1 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 www.globalreporting.org
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/636/94/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
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varovanje vseh človekovih pravic – državljanskih, političnih, gospodarskih, socialnih in 
kulturnih, vključno s pravico do razvoja“ z dne 7. aprila 2008 (A/HRC/8/5 2008), 

– ob upoštevanju referenčnih sistemov in postopkov certificiranja ter označevanja za 
ravnanje podjetij na področju trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ali zmanjšanja 
revščine, kot so standard SA 8000 v zvezi z delom otrok ter standardi francoskega 
združenja za standardizacijo AFNOR in Mednarodne organizacije za standardizacijo na 
področju trajnostnega razvoja,

– ob upoštevanju procesa Kimberley za nadzor nad mednarodno trgovino s surovimi 
diamanti,

– ob upoštevanju ustanovitve vladnega centra za družbeno odgovornost podjetij na 
Danskem, ki usklajuje vladne pobude v korist družbene odgovornosti podjetij in pripravlja 
praktična orodja za podjetja1,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 
1966, Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979, osnutku 
deklaracije ZN o pravicah avtohtonega prebivalstva iz leta 1994 ter Konvencije ZN o 
otrokovih pravicah iz leta 1989,

– ob upoštevanju mednarodnih konvencij o okolju, kot so Montrealski protokol o 
substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (1987), Baselska konvencija o nadzoru 
prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (1999), Kartagenski 
protokol o biološki varnosti (2000) in Kjotski protokol (1997), 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 14. marca 2003 o zeleni knjigi o spodbujanju 
evropskega okvira za družbeno odgovornost podjetij,

– ob upoštevanju končnega poročila in priporočil Foruma evropskih interesnih skupin za 
družbeno odgovornost podjetij z dne 29. junija 2004, vključno s sedmim priporočilom za 
ukrepe, namenjene določanju ustreznega pravnega okvira,

– ob upoštevanju Bruseljske konvencije iz leta 1968, konsolidirane z Uredbo Sveta (ES) št. 
44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah2,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o spodbujanju evropskega okvira za družbeno 
odgovornost podjetij (KOM(2001)0366), kasneje povzeti v beli knjigi z naslovom 
„Sporočilo Komisije o družbeni odgovornosti podjetij: prispevek podjetij k trajnostnemu 
razvoju“ (KOM(2002)0347),

– ob upoštevanju Priporočila Komisije z dne 30. maja 2001 o opredelitvi, merjenju in 
razkritju okoljskih vidikov v letnih obračunih in letnih poročilih družb (notificirano pod 
dokumentarno številko C(2001)1495),3,

                                               
1 http://www.csrgov.dk
2 UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
3 UL L 156, 13.6.2001, str. 33.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. maja 2004 o socialni razsežnosti 
globalizacije – prispevek politike EU k razširitvi koristi na vse (KOM(2004)0383),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. marca 2006 Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom "Izvajanje partnerstva za rast 
in delovna mesta: Evropa – središče odličnosti za družbeno odgovornost podjetij" 
(KOM(2006)0136),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. maja 2006 z naslovom "Spodbujanje 
dostojnega dela za vse – prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu" 
(KOM(2006)0249),

– ob upoštevanju splošnega sistema preferencialov (GSP), ki velja od 1. januarja 2006 in 
dovoljuje brezcarinski dostop ali znižanje carin za vedno večje število proizvodov ter 
vključuje tudi nove spodbude za najbolj ogrožene države s posebnimi trgovinskimi, 
finančnimi ali razvojnimi potrebami,

– ob upoštevanju odstavka 6 sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo, podpisanega oktobra 2009, v skladu s katerim si pogodbenici prizadevata „olajšati 
in spodbujati trgovino z blagom, ki prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z blagom, 
ki je predmet shem, kot je pravična in etična trgovina, ter blagom, pri katerem je 
pomembna družbena odgovornost podjetij“,

– ob upoštevanju člena 270(3) sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter 
Kolumbijo in Perujem, podpisanega marca 2010, v skladu s katerim so se pogodbenice 
dogovorile, da bodo spodbujale dobre poslovne običaje, povezane z družbeno 
odgovornostjo podjetij, in v skladu s katerim priznavajo, da lahko prožni in prostovoljni 
mehanizmi, ki temeljijo na spodbudah, prispevajo k usklajenosti poslovnih praks s cilji 
trajnostnega razvoja,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 3. decembra 2001 o nadaljnjem spremljanju zelene 
knjige o družbeni odgovornosti podjetij1,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 10. januarja 2003 o družbeni odgovornosti podjetij2,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 6. februarja 2003 o družbeni odgovornosti podjetij3,

– ob upoštevanju sklepa Sveta 2005/600/ES z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike 
zaposlovanja držav članic4, ki državam članicam priporoča, naj podjetja spodbujajo k 
razvijanju družbene odgovornosti,

– ob upoštevanju sklepov Sveta delu otrok z dne 14. junija 20105,

                                               
1 UL C 86, 10.4.2002, str. 3.
2 UL C 39, 18.2.2003, str. 3 in 4.
3 UL C 39, 18.2.2003, str. 3.
4 UL L 205, 6.8.2005, str. 21–27.
5 Sklepi Sveta o delu otrok z dne 14. junija 2010, 10937/1/10.
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– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 
2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje 
in presojo (EMAS)1,

– ob upoštevanju Direktive 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta o letnih 
konsolidiranih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, bank in drugih finančnih 
institucij ter zavarovalnic2,

– ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 1999 o standardih Skupnosti za 
evropska podjetja, ki poslujejo v državah v razvoju: evropskemu kodeksu ravnanja 
nasproti4, v katerem priporoča evropski model kodeksa ravnanja, podprtega z evropskim 
mehanizmom za spremljanje;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2001 o odprtosti in demokraciji 
mednarodne trgovine5, s katero poziva WTO k spoštovanju temeljnih socialnih standardov 
Mednarodne organizacije dela (ILO), vključno z morebitnimi pozivi k uporabi sankcij v 
primeru resnih kršitev temeljnih socialnih standardov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2002 o sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Spodbujanje 
temeljnih delovnih standardov in izboljšanje socialnega upravljanja v kontekstu 
globalizacije“6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. maja 2003 o družbeni odgovornosti podjetij: 
prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2005 o izkoriščanju otrok v državah v 
razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2005 o socialni razsežnosti 
globalizacije9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o pravični trgovini in razvoju10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o družbeni odgovornosti podjetij: 
novo partnerstvo1,

                                               
1 UL L 114, 24.4.2001, str. 1. veljavna različica: 2001R0761— SL— 1.1.2007.
2 UL L 178, 17.7.2003, str. 16.
3 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
4 UL C 104, 14.4.1999, str. 180.
5 UL C 112, 9.5.2002, str. 207.
6 UL C 271 E, 12.11.2003, str. 598.
7 UL C 67 E, 17.3.2004, str. 73.
8 UL C 157 E, 6.7.2006, str. 84.
9 UL C 280 E z dne 18.11.2006, str. 65.
10 Sprejeta besedila, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 
vse2, ki poziva k vključevanju socialnih standardov za spodbujanje dostojnega dela v 
trgovinske sporazume Evropske unije, zlasti dvostranske,

– ob upoštevanju predstavitve „Družbena odgovornost podjetij v mednarodni trgovini“, ki jo 
je organiziral Evropski parlament dne 23. februarja 2010,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2010) in mnenja Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (PE 439.376v02-00, EMPL_AD(2010)439376),

A. ker so večnacionalna podjetja in njihove hčerinske družbe glavni akterji gospodarske 
globalizacije in mednarodne trgovine,

B. ker so smernice OECD za večnacionalna podjetja priporočila vlad podjetjem in določajo 
prostovoljne standarde odgovornega ravnanja, skladnega z veljavno zakonodajo, zlasti s 
področja zaposlovanja, odnosov s socialnimi partnerji, človekovih pravic, okolja, 
interesov potrošnikov, boja proti korupciji in izogibanja davkom,

C. ker naj bi tristranska deklaracija Mednarodne organizacije dela o večnacionalnih podjetjih 
usmerjala vlade, večnacionalna podjetja in delavce na področjih, kot so zaposlovanje, 
usposabljanje, pogoji dela ter poslovni odnosi, in ker vključuje tudi zavezo držav, da bodo 
spoštovale in spodbujale štiri temeljne delovne standarde: svobodo združevanja in pravico 
do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb; odpravo vseh oblik prisilnega dela; odpravo 
otroškega dela; in odpravo diskriminacije pri zaposlovanju,

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet tako imenovani globalni dogovor, ki vključuje deset 
načel s področja človekovih pravic, osnovnih socialnih standardov, previdnostnega 
pristopa k okoljskim problemom in boja proti korupciji, k spoštovanju katerih se morajo 
večnacionalna podjetja zavezati,

E. ker je Evropska komisija v svojem sporočilu iz leta 2006 zastavila cilj, v skladu s katerim 
naj bi Evropska unija postala središče odličnosti za družbeno odgovornost podjetij, kjer je 
ta odgovornost predstavljena kot vidik evropskega družbenega modela in sredstvo za 
varovanje solidarnosti, kohezije in enakih možnosti v vse večji svetovni konkurenci, 

F. ker je v skladu s pogodbami treba voditi trgovinsko politiko skladno z vsemi cilji 
Evropske unije, tudi s socialnimi in okoljskimi cilji ter cilji razvojne pomoči,

G. ker Evropska unija trgovinskim partnericam že danes pogojuje odobritev nekaterih 
trgovinskih preferencialov z ratifikacijo temeljnih konvencij Mednarodne organizacije 
dela in ker si že od leta 2006 prizadeva za večje spoštovanje dostojnega dela na vseh 
področjih zunanje politike, tudi trgovinske,

                                                                                                                                                  
1 UL C 301 E z dne 13.12.2007, str. 45.
2 UL C 102 E z dne 24.4.2008, str. 321.
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H. ker vsi dvostranski dogovori Evropske unije o prosti trgovini vsebujejo poglavje, 
posvečeno trajnostnemu razvoju, ki vključuje tudi okoljske in socialne cilje, ter 
spoštovanju pravil na tem področju,

I. ker je nespoštovanje načel družbene odgovornosti podjetij oblika socialnega in okoljskega 
dampinga, predvsem na račun podjetij in delavcev v Evropi, ki so dolžni spoštovati višje 
socialne, okoljske in davčne standarde,

J. ker bi moralo biti normalno, da evropska večnacionalna podjetja, ki preselijo svoje 
proizvodne enote v države z nizkimi plačami in manj strogimi okoljskimi obveznostmi, 
odgovarjajo, tudi pred evropskimi sodišči, za morebitno okoljsko in socialno škodo, ki jo 
njihova hčerinske družbe in njihova dobavna veriga povzročijo v teh državah,

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Južno Korejo ter 
v členu 270(3) sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem 
družbena odgovornost podjetij že omenjena, čeprav omejeno,

L. ker imajo na eni strani družbena odgovornost podjetij, na drugi strani pa socialne in 
okoljske klavzule v trgovinskih sporazumih, isti cilj, in sicer gospodarstvo, ki upošteva 
človeške potrebe in okolje ter bolj pravično, socialno in humano globalizacijo, ki 
učinkovito služi trajnostnemu razvoju,

M. ker do sedaj pravila trgovanja in družbena odgovornost podjetij skoraj niso bila povezana, 
vendar bi z uspešnim združevanjem pravil trgovanja in ciljev družbene odgovornosti 
podjetij lahko veliko pridobili,

1. ugotavlja, da se je po podnebni, energetski in prehrambeni krizi zaradi mednarodne 
finančne krize povsod razširila socialna kriza, ki je okrepila potrebo po novih in strogih 
pravilih, s katerimi bo svetovno gospodarstvo bolje urejeno in se ne bo razvijalo na račun 
človeških in družbenih potreb; meni, da ta potreba vključuje tudi mednarodno trgovino, ki 
je v samem jedru globalizacije;

2. ugotavlja tudi, da globalizacijo spremlja naraščajoča konkurenca med državami pri 
privabljanju tujih investitorjev in krepitev konkurence med podjetji, zaradi česar včasih 
pride od hudih zlorab na področju človekovih pravic, socialnih pravic in okoljske škode; 

3. opozarja, da so načela, ki opredeljujejo družbeno odgovornost podjetij, v celoti priznana 
na mednarodni ravni (priznavajo jih Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Mednarodna organizacija dela in Združeni narodi), obravnavajo pa odgovorno ravnanje, 
ki se od podjetij pričakuje na področju zaposlovanja, družbenih odnosov, človekovih 
pravic, okolja, interesov potrošnikov ter preglednosti, ki so jo podjetja dolžna 
potrošnikom, boja proti korupciji in obdavčitve;

4. opozarja, da je spodbujanje družbene odgovornosti podjetij eden od ciljev, ki jih podpira 
Evropska unija, in da Evropska komisija meni, da mora Unija zagotoviti, da njena zunanja 
politika ter ravnanje evropskih podjetij, ki vlagajo v tretjih državah, učinkovito prispevajo 
k trajnostnemu in socialnemu razvoju v teh državah;
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5. opozarja, da je trgovinska politika instrument za uresničevanje splošnih ciljev Evropske 
unije in da se v skladu s členom 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije trgovinska 
politika „izvaja v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije“, skladno s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji, pa mora zlasti prispevati k „trajnostnemu razvoju Zemlje, 
solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju med narodi, prosti in pravični trgovini, odpravi 
revščine in varstvu človekovih pravic, predvsem pravic otrok, kakor tudi k doslednemu 
spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, zlasti k spoštovanju načel Ustanovne listine 
Združenih narodov“;

6. meni, da mora glede na pomembno vlogo, ki jo imajo velika podjetja, njihova hčerinske 
družbe in njihove dobavne verige v mednarodni trgovini, družbena in okoljska 
odgovornost podjetij postati ena od dimenzij trgovinskih sporazumov Evropske unije;

7. meni, da bo družbena odgovornost podjetij, ki zadeva ravnanje podjetij, okrepila socialne 
klavzule v trgovinskih sporazumih, hkrati pa bo moč trgovinskih sporazumov podpirala 
njo, zlasti zaradi sistema nadzora, ki je s sporazumi vzpostavljen za uresničevanje 
vodilnih načel;

Vključevanje družbene odgovornosti podjetij v splošna sistema preferencialov GSP in 
GSP+

8. zahteva vključitev načel družbene odgovornosti podjetij v zakonodajo o GSP ter GSP+ ob 
njenem naslednjem pregledu; zahteva od Komisije, naj poskrbi, da bodo nadnacionalne 
družbe, najsi imajo sedež v Evropski uniji ali ne, ki imajo hčerinske družbe ali dobavne 
verige v državah, vključenih v splošni sistem preferencialov, zlasti GSP+, spoštovale 
nacionalne in mednarodne zakonske zahteve na področju človekovih pravic, socialnih 
standardov in okoljske zakonodaje; želi, da spremljanje, ali podjetja spoštujejo te zahteve, 
postane obveznost za Evropsko unijo in države podpisnice ter uporabnice splošnega 
sistema preferencialov; zahteva, da to spoštovanje postane obveznost v splošnem sistemu 
preferencialov;

9. meni, da je pri prenovi sistema GSP+ treba prepovedati tudi „sporazume z državo 
gostiteljico“, ki se popolnoma nepregledno sklepajo med nekaterimi večnacionalnimi 
podjetji in državami gostiteljicami, vključenimi v sistem GSP+, da bi se podjetja izognila 
zakonskim zahtevam v tej državi, saj so sporazumi v očitnem nasprotju z družbeno 
odgovornostjo podjetij;

Nove presoje vplivov

10. poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje nov model presoje vplivov, s čimer bi zagotovila, 
da države, ki sodelujejo z Evropsko unijo pred podpisom trgovinskega sporazuma in tudi 
po njem dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti glede človekovih pravic, temeljnih 
socialnih standardov in varstva okolja; poziva tudi, naj se izvede presoja vpliva 
trgovinskih sporazumov na socialni in okoljski razvoj v partnerskih državah ter v 
občutljivih sektorjih teh držav; te presoje je treba opraviti pred podpisom sporazuma in 
njegovim izvajanjem;
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Določbe o družbeni odgovornosti podjetij v vseh trgovinskih sporazumih Evropske unije 

11. na splošno predlaga tudi, naj vsi prihodnji trgovinski sporazumi, o katerih se pogaja EU, 
tudi sporazumi o naložbah in sporazumi o javnih naročilih, vsebujejo poglavje o 
trajnostnem razvoju, vključno z določbami o družbeni odgovornosti podjetij; 

12. predlaga, naj „določba o družbeni odgovornosti podjetij“ vsebuje:

a. vzajemno zavezanost obeh strani k spodbujanju družbene odgovornosti podjetij v 
okviru sporazuma in trgovinskih izmenjav; 

b. spodbude podjetjem, da ukrepajo na področju družbene odgovornosti, ki bodo 
usklajene v pogajanjih z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi sindikati, organizacijami 
potrošnikov in zadevnimi lokalnimi skupnostmi;

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so tiste, ki že obstajajo v okviru OECD, za obveščanje 
o družbeni odgovornosti podjetij in preglednosti ter sprejemanje morebitnih pritožb in 
pričevanj o primerih nespoštovanja družbene odgovornosti podjetij, v sodelovanju s 
civilno družbo;

d. obvezno preglednost in poročanje za podjetja in poslovne skupine, tj. vsakoletno javno 
objavo poročila o družbeni odgovornosti podjetij; 

e. 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;

f. mehanizem pregleda v okviru trgovinskega sporazuma za ugotovljene kršitve 
družbene odgovornosti podjetij; preiskave morajo opraviti pristojni organi obeh 
podpisnic sporazuma, pa tudi neodvisni strokovnjaki, po vzoru podobnih preiskav, ki 
potekajo v programih Mednarodne organizacije dela1; v primeru resne kršitve 
obveznosti bi lahko podpisnice tako dejanje javno obsodile in zahtevale ustrezne 
trgovinske sankcije;

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje med Unijo in državami partnericami, da bi se 
zagotovilo, da podjetja dejansko spoštujejo zakonodajo in mednarodne konvencije o 
družbeni odgovornosti podjetij; obe podpisnici bi si morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za žrtve 
ukrepov družb ali podjetij, ki so v njihovem vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki bodo pristojne za to področje;

13. predlaga, da se po vzoru sporazumov o gospodarskem partnerstvu uvede parlamentarni 
nadzorni odbor za vsak sporazum o prosti trgovini, v katerem bo potekal dialog med 
poslanci Evropskega parlamenta in poslanci iz partnerskih držav;  dodaja, da bi lahko 
nadzorni odbor o prosti trgovini posvetil posebno pozornost izvajanju poglavja o 
trajnostnem razvoju in določbe o družbeni odgovornosti podjetij, oblikovanju priporočil 

                                               
1 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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skupnemu odboru sporazuma o prosti trgovini, zlasti v zvezi s presojami vplivov in 
primeri nespoštovanja človekovih pravic, socialnih pravic in okoljskih konvencij; 

Spodbujanje družbene odgovornosti podjetij v trgovinski politiki na večstranski ravni

14. poziva Komisijo, naj spodbuja upoštevanje družbene odgovornosti podjetij v trgovinski 
politiki na večstranski ravni, v mednarodnih forumih, ki podpirajo družbeno odgovornost 
podjetij, zlasti OECD in Mednarodni organizaciji dela, pa tudi pri pogovorih v WTO o 
nadaljnjem delovanju po krogu iz Dohe;

15. poziva Komisijo, naj podpre razvoj novih odnosov med večstranskimi organizacijami, 
pristojnimi za socialne in okoljske standarde, in WTO, da bi se zagotovila večja 
usklajenost med politikami mednarodne trgovine in cilji trajnostnega razvoja; 

16. znova podpira oblikovanje odbora za trgovino in dostojno delo v WTO po vzoru odbora 
za trgovino in razvoj, kjer bi bilo mogoče razpravljati o vprašanjih socialnih standardov in 
družbene odgovornosti podjetij v povezavi z mednarodno trgovino; znova predlaga, naj se 
prilagodi postopek za reševanje sporov, tako da bi se v primerih, ko se razpravlja o 
vprašanjih, ki jih urejajo mednarodne okoljske ali socialne konvencije, posebne skupine 
(odbori) ali pritožbeni organ lahko posvetovali z ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
in bi se njihovo mnenje javno objavilo;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
Svetu, Komisiji, Ekonomsko-socialnemu odboru, nacionalnim parlamentom držav 
Evropske unije, parlamentarni konferenci o WTO in mednarodni konferenci o delu.
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OBRAZLOŽITEV

Trgovinska politika v službi splošnih ciljev Evropske unije

Po podnebni, energetski in prehrambeni krizi se je zaradi mednarodne finančne krize povsod 
razširila tudi socialna kriza, ki je okrepila potrebo po strogih pravilih, s katerimi bo svetovno 
gospodarstvo bolje urejeno in se ne bo razvijalo na račun družb. To velja tudi za mednarodno 
trgovino, ki je v samem jedru globalizacije.
Za državljane po vsem svetu je rast mednarodne trgovine upravičena le, če prispeva h 
gospodarskemu razvoju, zaposlovanju in izboljšanju življenjskega standarda. Samo pod tem 
pogojem je mogoče odprto trgovino obravnavati kot pozitivno in jo sprejeti. Vendar pa lahko 
odprta trgovina naleti na močno nasprotovanje, če povzroči izgubo delovnih mest ali ogrozi 
življenjski standard, socialne pravice in okolje.

Zato trgovinska politika ne more biti omejena zgolj na neposredne interese nekaterih 
gospodarskih subjektov. V Evropi mora biti trgovinska politika skladna s splošnimi cilji 
Unije, zlasti z zunanjepolitičnimi cilji, saj je eden izmed vzvodov, ki jih lahko Unija uporabi 
za spodbujanje lastnega koncepta ureditve globalizacije. Povsem legitimno je, da Evropa 
skrbi, da njena trgovinska politika ne ovira obrambe evropskega socialnega modela in 
okoljske politike temveč prispeva k doseganju tega cilja.

V zvezi s tem je treba tudi poudariti, da je Evropska unija že zdaj pogojuje dodelitev nekaterih 
trgovinskih preferencialov tretjim državam z ratifikacijo glavnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela in več pogodb Združenih narodov o človekovih pravicah (Mednarodni pakt 
o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, Konvencija o odpravi prisilnega dela ...). Evropska unija se je od leta 2006 zavezala 
tudi k spodbujanju „dostojnega dela“, cilja Mednarodne organizacije dela in Organizacije 
združenih narodov, skozi vse svoje zunanje politike, vključno s trgovinsko politiko. Poleg 
tega dvostranski sporazumi o prosti trgovini zdaj vsebujejo poglavje o trajnostnem razvoju, ki 
vključuje sklop okoljskih in družbenih ciljev. Vse pogosteje so trgovinski sporazumi EU del 
širših sporazumov o partnerstvu ali pridružitvenih sporazumov, ki zajemajo obsežnejše 
politično sodelovanje in zaveze na področju trajnostnega razvoja ter človekovih pravic. Zato 
je jasno, da trgovine po načelih ni mogoče ločevati od drugih notranjih in zunanjih politik 
Evropske unije.
Eden izmed razlogov za takšen pristop, ki pa ni zgolj pristop Evrope, je, da ima liberalizacija 
trgovine zelo različne gospodarske in družbene učinke, ki jih je treba nadzorovati in včasih 
tudi uravnavati, saj so v tem procesu vedno zmagovalci in poraženci. Razvoj mednarodne 
trgovine je obojestransko koristen le, če so izpolnjeni nekateri pogoji, saj dobički v vsaki 
izmed držav nikoli niso enakomerno porazdeljeni med različnimi sektorji družbe in 
gospodarstva. Zato je treba urediti okvir odprte trgovine ter njenega poteka in ritma, ki s 
pospeševanjem globalizacije postaja še hitrejši. 

Liberalizacijo mednarodne trgovine spremlja tudi močna konkurenca med državami za 
privabljanje tujih naložb in krepitev konkurence med podjetji, kar je vse prevečkrat pripeljalo 
do zlorab na področju delovnih pogojev, demokratičnih svoboščin in uničevanja okolja. Takih 
primerov je veliko.

Zato je za Evropo in tudi za mednarodno skupnost nujno, da sta dosledni pri vključevanju 
učinkovitih jamstev za trajnostni razvoj in socialne pravice v pravila trgovanja. Ta imperativ, 
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ki je v skladu s cilji Združenih narodov in tudi Evropske unije, je pravi odgovor na visoka 
pričakovanja državljanov v Evropi. Sem spada tudi koncept o družbeni odgovornosti na 
področju socialne zaščite in varstva okolja. 
Nadnacionalne družbe so tiste, ki imajo največjo vlogo v svetovni trgovini. Odprti trgi so prav
njim prinesli največ koristi, saj so lahko del svoje proizvodnje preselile drugam ter povečale 
raznovrstnost dobavne verige s poslovanjem v državah z nizkimi stroški proizvodnje in manj 
strogimi predpisi. Pričakovanja, da morajo ta podjetja ukrepati na področju družbene 
odgovornosti, veljajo tudi za njihove hčerinske družbe in podizvajalce v teh državah, iz 
katerih je organiziran večji del trgovine z Evropo. 

Trije izzivi, en sam cilj
Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti podjetij pri trgovanju zajema tri velike izzive 
Evrope. 
Moralni izziv: pogosto so naša podjetja tista, ki morajo spremeniti ravnanje, da bi postala bolj 
družbeno in okoljsko odgovorna, zlasti, ko delujejo v tretjih državah v razvoju. 
Gospodarski in socialni izziv: nespoštovanje načel družbene odgovornosti podjetij je oblika 
socialnega in okoljskega dampinga, predvsem na račun proizvodnje in delavcev v Evropi, ki 
so dolžni spoštovati višje socialne in okoljske standarde. 

Politični izziv: usklajenost naših politik v globalizaciji in vloga Evropske unije, od katere 
državljani pričakujejo zaščito v svetu, v katerem so predpisi neurejeni. 

Uspešno usklajevanje pravil mednarodne trgovine in družbene odgovornosti podjetij
Doslej trgovine in družbene odgovornosti podjetij nikoli ni bilo mogoče v celoti združiti. 
Razlog za to je preprost: mednarodno trgovino urejajo dogovori med državami, ki državam 
podpisnicam določajo pravno obvezujoča pravila; družbena odgovornost podjetij pa temelji 
na neobvezujočih pravilih, ki jih podjetja sprejmejo prostovoljno.

Z združevanjem trgovinskih pravil ter obveznosti, ki jih sprejmejo podjetja v skladu z 
družbeno odgovornostjo, bi bilo mogoče spodbuditi napredek pri ravnanju podjetij ter 
spoštovanju socialnih in okoljskih standardov v državah, ki sklenejo trgovinske sporazume z 
EU.

Družbena odgovornost podjetij: ideja, ki prihaja v ospredje...
Družbena odgovornost podjetij ima dolgo zgodovino; začela se je s smernicami OECD iz leta 
1976, ki so podpirale sindikalno gibanje, sledila jim je tristranska deklaracija Mednarodne 
organizacije dela o mednarodnih podjetjih, leta 2000 pa je Kofi Annan sprožil svetovni pakt 
Združenih narodov, tako imenovani globalni dogovor. Te smernice so prinesle vrsto 
priporočil, ki jih vlade uveljavljajo pri večnacionalnih družbah, obravnavajo pa zlasti 
zaposlovanje, odnose s socialnimi partnerji, človekove pravice, okolje, boj proti korupciji, 
interese potrošnikov, konkurenco in utajo davkov.
Odtlej so bile sprejete številne pobude za oblikovanje mehanizmov za nadzor teh kodeksov 
ravnanja in oznak za potrditev zavezanosti podjetij k družbeni odgovornosti.
Evropska unija je to vprašanje prvič obravnavala v zeleni knjigi iz leta 2001, ki sta ji sledili 
bela knjiga ter ustanovitev večstranskega foruma o družbeni odgovornosti podjetij za 
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spodbujanje evropskega okvira in strategije za družbeno odgovornost podjetij. Velika 
evropska podjetja so sodelovala v okviru mreže „družbena odgovornost podjetij za Evropo“, 
ki je bila ustanovljena leta 1995 na pobudo Jacquesa Delorsa. 
Danes Komisija v skladu s svojim sporočilom iz leta 2006 meni, da je družbena odgovornost 
podjetij eden izmed tistih vidikov evropskega socialnega modela, ki ob okrepljeni svetovni 
konkurenci zagotavlja obrambo solidarnosti, kohezije in enakih možnosti. Cilj je, da EU 
postane „središče odličnosti“ na področju družbene odgovornosti podjetij in da se zagotovi, da 
zunanje politike, ki jih EU izvaja, in evropska podjetja, ki vlagajo v tretjih državah, 
učinkovito prispevajo k družbenemu razvoju. 
Evropski parlament je sprejel več poročil in predlogov za krepitev družbene odgovornosti 
podjetij, zlasti resoluciji iz let 1999 in 2003 ter poročilo Howitt iz marca 2007; sprejel je tudi 
ukrepe za krepitev socialnih in okoljskih standardov v trgovinskih sporazumih Evropske 
unije, zlasti v poročilu Desire iz oktobra 2001 ter poročilu Desire in Panayatopoulos iz maja 
2007. 

... in ki bi morala biti v osrčju trgovinskih sporazumov EU
Družbena odgovornost podjetij ter socialne in okoljske klavzule v trgovinskih sporazumih 
služijo istemu namenu: pravičnejši, bolj socialni in bolj človeški globalizaciji, ki prispeva k 
trajnostnemu razvoju. Vendar je doslej vse temeljilo na dveh ločenih pristopih1.
Če bi ta dva pristopa uspeli združiti, drug drugemu ne bi škodovala, temveč bi se medsebojno 
okrepila. Socialne določbe v trgovinskih sporazumih bi se okrepile z vključevanjem družbene 
odgovornosti podjetij, ki se osredotoča na ravnanje podjetij. Družbeno odgovornost podjetij 
pa bi podprla moč trgovinskih sporazumov, zlasti nadzorni okvir, ki ga ti uvajajo za 
spoštovanje dogovorjenih načel.
To poročilo se ne nanaša na predloge, ki so jih Evropski parlament in druge mednarodne 
organizacije že podali za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij na eni strani ter 
socialnih in okoljskih standardov v trgovinskih sporazumih na drugi strani.
Osredotoča se predvsem na predloge, ki bodo posebej spodbujali družbeno odgovornost 
podjetij v okviru trgovinske politike Evropske unije. To je glavni smisel predlogov v tem 
besedilu, ki zlasti obravnavajo:
– revizijo režima družbene odgovornosti podjetij;
– študije vplivov v zvezi s pogajanji in spremljanjem trgovinskih sporazumov Evropske 

unije;
– določbe o družbeni odgovornosti podjetij v sporazumih o prosti trgovini in drugih 

sporazumih o trgovini in naložbah v Evropski uniji;
– parlamentarni odbor za spremljanje socialne in okoljske razsežnosti pri vsakem 

sporazumu, vključno z družbeno odgovornostjo podjetij;
– obveznost za večnacionalne družbe v EU in partnerskih državah, da objavijo letno 

poročilo o socialnih in okoljskih vplivih svojih dejavnosti, pa tudi dejavnosti hčerinskih 
družb in dobavnih verig;

– mehanizme za pravosodno sodelovanje med EU in partnerskimi državami, vključno z 
možnostjo pregona večnacionalnih družb tako v Evropi kot tudi v drugi državi podpisnici 
zaradi hujših kršitev, ki bi jih na področju okolja ali človekovih pravic zagrešila ta 
podjetja ali njihove podružnice;

– postopek javnih naročil;
                                               
1 Četudi sporazum o prosti trgovini s Korejo omenja družbeno odgovornost podjetij, je ta omemba zelo omejena 
in ni neposredno povezana z izpolnjevanjem trgovinskih obveznosti.
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– odnose med večstranskimi forumi za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in 
WTO;

– novo pobudo Evropske komisije.


