
Spoštovana evropska poslanka/evropski poslanec,

pišem vam v imenu Focus, društva za sonaraven razvoj, z več leti izkušenj na področju poslovanja in 

človekovih pravic. 

Evropski parlament bo 8. marca 2021 glasoval o poročilu Odbora Evropskega parlamenta 

za pravne zadeve (JURI) z naslovom »Potrebna skrbnost in odgovornost podjetij«.

Odločno vas pozivamo, da glasujete za to poročilo. 

V Sloveniji, skupaj z mrežo evropskih organizacij, že vsaj od leta 2015 opozarjamo na odgovornost 

za kršitve človekovih pravic in uničevanje okolja v okviru vrednostnih verig izdelkov, ki jih kupujemo v 

EU. Predvsem to velja za razmere vzdolž dobavnih verig, ki segajo preko meja EU. Za spoštovanje 

človekovih in okoljskih pravic pa ne more biti odgovoren samo potrošnik, temveč tudi podjetja. 

Večkrat se je že izkazalo, da prostovoljne zaveze niso učinkovite. Zabeleženih je že nič koliko primerov, ki 

to dokazujejo. Trenutno sveža primera  sta Total  v  Franciji  in  Shell  na  Nizozemskem. 

Kratek pregled naporov na ravni nacionalnih držav pa si lahko preberete na spletni strani. A to ni 

dovolj za spoštovanje univerzalnih človekovih pravic in okolja, ki je skupno celemu človeštvu. 

Tudi mladi se zavedajo, da je za resnično trajnostni razvoj potrebna odgovornost potrošnikov, 

podjetij in politik. 

Zato vas pozivamo, da podprete poročilo o potrebni skrbnosti in odgovornosti podjetij, ki: 

• priporoča uvedbo obveznih postopkov potrebne skrbnosti za podjetja, ki se bodo nanašali na človekove

pravice, okolje (vključno s podnebnimi spremembami) ter dobro upravljanje vzdolž njihovih 

oskrbovalnih verig; 

• zagotavlja ustrezne podporne ukrepe za mala in srednje velika podjetja, ki sodijo na področje

uporabe zakonodaje; 

• prepoznava potrebo po sodelovanju deležnikov pri vzpostavljanju in izvajanju strategije potrebne

skrbnosti podjetja; 

• poudarja pomen razčlenitve in razkritja vrednostne verige, da lahko podjetja bolje opredelijo

svoje poslovne odnose; 

• poziva k ustanovitvi pristojnih nacionalnih organov, ki bodo pooblaščeni za izvajanje preiskav, s

katerimi bodo zagotavljali, da podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti potrebne skrbnosti, ter jih po 

potrebi tudi sankcionirali; 

• poziva države članice EU, naj poskrbijo za uvedbo sistema odgovornosti, da bodo podjetja prevzela

odgovornost ter zagotovila odpravo škode. 

https://focus.si/podjetja-morajo-prevzeti-odgovornost-do-ljudi-in-planeta/
https://focus.si/s-tozbo-do-podnebnega-ukrepanja-francoski-primer-stoletja/
https://en.milieudefensie.nl/shell-in-nigeria/milieudefensie-and-nigerian-win-landmark-court-case-against-shell
https://focus.si/dolzna-skrbnost-na-podrocju-okolja-in-clovekovih-pravic-v-evropi/
https://focus.si/mladi-si-zelijo-eticne-hrane/


Prav tako vas odločno pozivamo, da glasujete za sprejetje amandmaja številka 19, za »prevladujočo 

obvezno določbo«, s katerim bo olajšan dostop do pravnih sredstev za žrtve zlorabe podjetij.  

ŠIROKA PODPORA 

Evropski parlament že več let dosledno poziva k sprejetju zavezujočih zahtev EU na področju potrebne 

skrbnosti, in sicer kot odziv na pozive k sprejetju zakonodaje s strani: 

- več kot milijon državljanov EU in tretjih držav, ki so podpisali peticije tukaj, tukaj in tukaj; 

- velikega števila podjetij in poslovnih združenj v EU; 

- mednarodnih vlagateljev, ki skupaj upravljajo 4,3 bilijone dolarjev premoženja;  

- več kot 230 kardinalov in škofov; 

- organizacij civilne družbe iz držav proizvajalk, ki se že desetletja zavzemajo za zaščitne zakone; 

- evropskih potrošniških organizacij in mrež. 

Pandemija bolezni Covid-19 je razkrila krhkost globalnih dobavnih verig, hkrati pa so se z njo močno 

povečala tveganja na področju človekovih pravic, kot sta na primer prisilno in otroško delo. Potrebna 

skrbnost podjetij bo pomagala zagotavljati, da zasebni sektor ne bo povzročal ali prispeval k prihodnjim 

krizam ter da bo bolje pripravljen na globalne pretrese.  

S spoštovanjem, 

Živa Kavka Gobbo 

predsednica 

Focus, društvo za sonaraven razvoj 
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