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IZJAVA ZA JAVNOST
Odvila se je tretja aktivnost v okviru projekta Hi4CSR!

Med 11. in 15. septembrom 2017 se je v Bruslju na ABIS - The Academy of Business in Society
odvila tretja učna aktivnost v okviru projekta Hi4CSR. Udeleženci učne aktivnosti so predstavniki
konzorcija, ki ga sestavlja osem evropskih organizacij s področja družbene odgovornosti: RRiF-plus
d.o.o., Abis – The Academy of Business in Society (Belgija), Ekvilib Inštitut (Slovenija), Global
Impact Grid (Nemčija), Institut za drustveno odgovorno poslovanje (Hrvaška), LUM University
(Italija), Pontis Foundation (Slovaška) in Bridging to the Future (Velika Britanija).
Projekt obravnava usklajevanje in izvajanje zakonodaje EU na področju družbene odgovornosti
podjetij v nacionalnih pravnih okvirih, njegovi glavni cilji pa so izobraževanje odraslih, izmenjava
primerov dobrih praks med projektnimi partnerji in širjenje zbranega znanja. Organizirana učna
aktivnost je naslovila vse šest tem projekta, pri čemer je bil poudarek na ocenjevanju trenutnega
stanja politik družbene odgovornosti podjetij na ravni EU.
Prvi dan so udeleženci delali na dveh projektnih temah: zaposlovanje invalidov s povezano Direktivo
2000/78/EC in spodbujanje predelave rabljenih materialov v okviru Direktive 2006/112/EC.
Tema drugega dne je bila Okvirna direktiva o vodah (2000/60/EC) in predstavitev zakonodaje
vsakega projektnega partnerja ter njene implementacije v nacionalno zakonodajo, trenutno stanje
izvajanja in najboljše prakse iz partnerskih držav. Tretji dan je vključeval študijski obisk na
institucijah Evropske unije. Projektni partnerji so se sestali z Evropsko komisijo, Generalnim
direktoratom za okolje, na srečanju s Karen Dalgaard-Sanning, uradnico za politiko, ki se ukvarja z
izvajanjem Okvirne direktive EU o vodah. Udeleženci so meli priložnost, da neposredno preučijo
trenutno stanje politike družbene odgovornosti v EU, ki se nanaša na vodo, težave pri njenem
izvajanju, pa tudi več o vlogi družbene odgovornosti podjetij pri trajnostnem upravljanju z vodo in
naraščajočemu vprašanju ekonomske vrednosti vode. Po srečanju so projektni partnerji obiskali
Parlamentarium v Evropskem parlamentu, kjer so izvedeli več o zgodovini EU, razvoju njenih
institucij in zakonodajnemu procesu EU, od priprave zakonodaje, od osnovanja in izboljšav obstoječe
zakonodaje.
Četrti dan je bil namenjen nefinančnemu poročanju in s tem povezani direktivi EU2014/95. Bruno
Van Parys, višji sodelavec za trajnostni razvoj podjetja Solvay, je imel predstavitev o trajnostnem

upravljanju portfelja, ki je namenjeno sistematičnemu usmerjanju poslovnega portfelja v smeri
boljšega in bolj trajnostnega poslovanja. Razložil je vse večji pomen razkrivanja nefinančnih
informacij za podjetja ter vključevanja trajnosti v celotno dobavno verigo ter govoril o novih dosežkih
na tem področju, kot je uvedba trajnostnih razvojnih ciljev v poročanje o družbeni odgovornosti
podjetij in poročanje o trajnosti.
Zadnji dan je bil namenjen dvema s tem povezanim temama: eko oznake in s tem povezana Uredba
(EU) št. 1169/2011in darovanje hrane v okviru splošne živilske zakonodaje v zvezi z Uredbo (EC) št.
178/2002.
Med učno dejavnostjo so projektni partnerji sodelovali pri pisanju vodnika za družbeno odgovornost
podjetij, ki bo prva tovrstna primerjalna študija, ki bo pokrivala šest tem s področja družbene
odgovornosti in trajnosti podjetij ter predstavila jasen in sistematičen način izvajanja in usklajevanja
zakonodaje EU, pa tudi primere najboljših praks iz različnih držav članic.

Naslednje srečanje partnerstva bo potekalo novembra v Bratislavi.
Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani www.hi4csr.com ter na spletnih omrežjih:
Facebook, Twitter in LinkedIn.

