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Szemle

ENSZ-jelentés a vállalati fenntarthatóságról
Több a szöveg, mint a tett

Az ENSZ Globális Megállapodás (UN Global Compact) szeptember elején tette közzé a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásáról szóló 2013. évi jelentését. Ebben megállapítja: miközben a magáncégek az utóbbi években 
valóban sokat tettek a fenntarthatóságért, bőségesen van még tennivaló annak érdekében, hogy mérséklődjön 

a szakadék a szavak és a tettek között. 

A Globális Vállalati 
Fenntarthatóság 
című jelentésben 
(Global Corporate 
Sustain ability 
Report 2013) 
113 ország 

csaknem 2000 vállalatának felelős-
ségvállalási gyakorlatát tekintet-
ték át, s adtak pillanatfelvételt arról, 
hogyan ágyazzák be a vállalatok a 
stratégiájukba, a működésükbe és a 
kultúrájukba a felelős, jó gyakorlatokat. 

A jelentés készítői nem rejtették 
véka alá azt a véleményüket, hogy a 
fenntarthatóság iránti elkötelezett-
ség (például az emberi jogok tisz-
teletben tartása, az átláthatóság, 
a számonkérhetőség, az odafi gye-
lés a környezetre stb.) hatással van 
a vállalatok teljesítményére. Georg 
Kell, az ENSZ Globális Megállapodás 
ügyvezető igazgatója pl. kijelen-
tette: „A vállalati felelősségvállalás 
komoly üzlet. Hatással van a vállalat 
hosszú távú pénzügyi sikerességére.” 
Hozzátette: „A társadalmi kérdések, 

mint például a szegénység, szintén üzleti  
ügyek, és azokra a vállalkozások vagy 
proaktívan reagálnak, vagy pedig a saját 
kockázatukra semmibe veszik azokat.”

A jelentés írói úgy találták, hogy miköz-
ben az ENSZ Globális Megállapodásnak 
körülbelül azonos számú aláírója van a kis- 
és a nagyvállalatok körében, lényegesen 

valószínűbb, hogy a nagyok jutnak el a 
kötelezettségvállaláson túlmutató ak-
ciókig. Ugyanakkor a kisebbek is egyre 
inkább igyekeznek felzárkózni a nagy-
vállalatokhoz. 

A beszállítói láncok képezik a legna-
gyobb akadályt a fenntarthatósági po-
litikák végrehajtásának útjában - állítják 
a riport összeállítói. Jóllehet a legtöbb 
vállalat megfogalmazta a beszállítóival 
szembeni fenntarthatósági követel-
ményeit, sokuknak gondot okoz annak 
ellenőrzése, hogy a beszállítók való-
ban megfelelnek-e azoknak, valamint 
annak a folyamatnak a megalkotása, 
amelynek során segíthetnék a beszállí-
tókat az ilyen jellegű célok elérésében.

A jelentés végül megállapítja: a kü-
lönböző kihívások és nehézségek el-
lenére egyre több vállalat ismeri fel a 
fenntarthatóság fontosságát.

Forrás: CSR Europe

Az ENSZ Globális Megállapodás egy stratégiai politikai kezde-
ményezés azon vállalatok számára, amelyek elkötelezettséget 
vállalnak arra, hogy összhangba hozzák működésüket és straté-
giájukat a megállapodásban foglalt, az emberi jogokra, a mun-
kakörülményekre és munkaügy jogokra, a környezetre és a kor-
rupcióellenességre vonatkozó, általánosan elfogadott összesen 
tíz alapelvvel.

A kezdeményezés 2006. július 26-i elindítása óta 145 országból 
több mint 10 000 résztvevő, közöttük 7000 vállalat csatlakozott 
a megállapodáshoz. A cégeken kívül kormányok, munakügyi és 
civil szervezetek vesznek részt a munkában.

A tíz alapelv

Emberi jogok

• 1. alapelv: A vállalkozásoknak támogatniuk kell és tiszteletben 
kell tartaniuk a nemzetközileg elfogadott emberi jogok védel-
mét.

• 2. alapelv: Biztosítaniuk kell, hogy nem bűnrészesei az emberi 
jogok megsértésének.

Munkaügyek

• 3. alapelv: A vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk a gyüle-
kezés szabadságát, és el kell ismerniük a kollektív alku jogát.

• 4. alapelv: Ki kell iktatniuk a gyakorlatukból a kierőszakolt 
munka és a rabszolgamunka minden formáját.

• 5. alapelv: Hatékonyan tiltsák be a gyermekmunkát.
• 6. alapelv: Zárják ki a diszkriminációt mind a munkaerő felvé-

tele, mind pedig alkalmazása során.  
 

Környezet

• 7. alapelv: A vállalatok körültekintően közelítsék meg a kör-
nyezeti problémákat. 

• 8. alapelv: Kezdeményezőn támogassák a nagyobb környeze-
ti felelősségvállalást. 

• 9. alapelv: Bátorítsák a környezetbarát technológiák fejleszté-
sét és elterjesztését. 

Korrupcióellenesség 
• 10. alapelv: A vállalatok tegyenek meg mindent a korrupció – 

beleértve a zsarolást és a vesztegetést is – megakadályozása 
érdekében. 


