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Szemle

Az EU és a CSR
Van még tennivaló

Az Európai Unió 2011 októberében megjelent, 2011-14-re vonatkozó CSR-stratégiája jelentősen eltér a korábbitól. 
Az addig érvényes EU- stratégia ugyanis úgy értelmezte a vállalatok társadalmi felelősségét, hogy azok önkéntes 

alapon - mintegy nekik tetsző módon - integrálják a környezeti és társadalmi ügyeket a működésükbe és az 
érintettekkel való interakcióikba. 

lalás gondolatának további terjesztése a 
célja1.

• a kkv-k felelősségvállalásának ösztön-

zése

2013-ban az Európai Bizottság CSR 
Team-je kifejezetten kkv-knak szóló CSR-
kézikönyvet adott ki2, amelyhez kapcso-
lódik egy ismeretterjesztő kérdőív, illetve 
egy, az emberi jogokról szóló útmutató is.

• A gazdasági szereplők iránti bizalom 

mérése és annak növelése

Flash Eurobarometer keretében 32 000 ál-
lampolgárt kérdeztek meg arról, mennyire 
bíznak a vállalatokban, az üzletemberek-
ben. A megkérdezettek 80%-át érdekli, 
hogy a vállalatok hogyan hatnak a társa-
dalomra és a környezetre, 52%-uk szerint a 
vállalatok társadalmi hatása inkább pozitív, 
50%-uk úgy gondolja, a vállalatokat legin-
kább az állampolgárok befolyásolhatják, 
ösztönözhetik felelősségvállalásra.

• A nem pénzügyi információk nyilvá-

nosságra hozatalának szabályozása

Jelenleg kidolgozás alatt áll a termékek 
környezeti lábnyomáról és a vállalati kör-
nyezeti lábnyomról szóló törvényjavaslat, 
a nem-pénzügyi jelentéstételről szóló tör-
vényjavaslatot pedig Strasbourgban 2013 
novemberében tárgyalja a Parlament.

• Enterprise 2020

Az Enterprise 2020-program célja az intelli-
gens, fenntartható és bevonó-befogadó nö-
vekedés feltételeinek megteremtése, ame-
lyek vonzóvá teszik Európát a befektetők 
számára, hangsúlyozva az innovációra való 
képességet, valamint a humán készségek 
fejlesztését, ami javítja az európai polgárok 
elhelyezkedési esélyeit, növeli a foglalkoz-
tatást. A KÖVET 2012 októberében a CSR 
Europe pedig egy hónappal később, 2012 

1 További információk és az esettanulmányok elérhetőek: 

www.europeancsrawards.eu, www.csrpiac.hu

2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-

business/corporate-social-responsibility/sme/index_

en.htm

novemberében ennek a témának szentelte 
éves konferenciáját. A 6 kitűzött témakör 
közül a legnagyobb fejlődést az egészséges 
életmód, a bevonó üzleti modellek és az ak-
tív idősödés területén értük el. A program to-
vábbfejlesztésében a legfontosabb témák a 
fenntartható városi élet és a munkához kap-
csolódó képességek és készségek lesznek.

Nem teljesült célkitűzések

Az akciójavaslatok egy része fontos, de talán 
nem elég konkrét feladatokat fogalmazott 
meg, és ez lehet az oka annak, hogy ezek 
eddig nem, vagy csak egy-egy kis, elszige-
telt példa révén teljesültek. Véleményem 
szerint a legfontosabb feladat, hogy eze-
ket megfoghatóbbá, teljesíthetővé tegyük, 
hiszen ezek – különösen az utolsó – nélkül 
nem lehet teljes a CSR sikere:
• a fenntartható termelés és fogyasztás 

erősítése;
• az önszabályozás ösztönzése;
• a CSR erősítése a képzésekben, trénin-

gekben és kutatásokban;
• nemzeti CSR-akciótervek kidolgozása;
• az EU-s CSR-szabályozás összhangba 

hozása a nemzetközi elvekkel és irány-
mutatásokkal

• a CSR beemelése a legmagasabb szintű 
EU-s fejlesztési és gazdasági tervekbe.

Mivel 2014 Brüsszelben is a nagy változá-
sok éve lesz (új bizottságot, új parlamentet 
és új elnököt is választanak), 2013. decem-
ber 20-án a CSR Europe, a CSR High Level 
Group és az Európai Bizottság tagjai meg-
beszélést tartanak az itt ismertetett témák-
ról, s ezzel megkezdik a CSR-stratégia 2014 
utánra vonatkozó lépéseinek kidolgozását. 

Ennek előkészítése érdekében a CSR 
Europe 2013. november 28-án szervez talál-
kozót nemzeti partnerszervezetei számára, 
hogy megvitassák a CSR helyét és helyzetét 
a Europe 2020 stratégiában, különös tekin-
tettel arra, mit várnak a CSR-re nyitott és azt 
gyakorló tagvállalatok az Európai Uniótól.

Dr. Győri Zsuzsanna/KÖVET Egyesület

Az új stratégia elisme-
ri azt az alapösszefüg-
gést, hogy elsősorban 
mindenki a saját tet-
teiért, az általa oko-
zott károkért felelős, 
így a vállalatok tár-
sadalmi felelősségét 
objektívan defi niálja. 
Az is fontos változás, 

hogy a CSR-stratégiát nem önállóan, ha-
nem a Europe 2020 program keretében fo-
galmazták meg, szorosan hozzákapcsolva 
a gazdaság megújulásáról szóló Enterprise 
2020 kezdeményezéshez.

A CSR Europe szeptember 18-án tartott 
konzultációja során áttekintette, hogy a 
megfogalmazott irányelvek és témakörök 
kapcsán mely célokat sikerült elérni az el-
múlt két évben. A CSR Europe felmérései 
alapján a 32 akciójavaslat fele megvalósult, 
negyede folyamatban van. A maradék egy 
negyed sajnos eddig nem teljesült, így van 
még mit tennünk 2014 után is.

Teljesült, illetve folyamatban lévő célok

A társadalmi felelősség ismertségének 

növelése, a jó gyakorlatok megosztása

• szektorális együttműködések

Egy 2012-es pályázati kiírásra válaszul több 
szektorban alakultak meg CSR-platformok, 
hogy a hasonló ügyekkel és problémákkal 
találkozó vállalatok segíthessék egymást 
a fejlődésben, megosztva tapasztalatai-
kat (gyümölcslégyártók, szerszámgépipar, 
szociális házépítés, info-kommunikációs 
szektor). Ezek jó kiindulópontot jelentenek 
egyéb szektorok számára is.

• EU-szintű CSR-díj

Ahogyan arról többször beszámoltunk, 
2013. első félévében a CSR Europe és nem-
zeti partnerszervezetei szervezésében, az 
Európai Bizottság támogatásával, első íz-
ben 63 vállalat kapta meg az Európai CSR 
Díjat, amelynek többek között a jó példák 
megosztása, és a társadalmi felelősségvál-


