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Zakaj Enterprise 2020?
Današnji gospodarski, družbeni in okoljski izzivi so gonilo korenitih sprememb sveta, v katerem
živimo. V naslednjem desetletju bodo pod vprašaj vse bolj postavljali naše obstoječe vzorce življenja,
dela, učenja, komuniciranja, potrošništva in razdeljevanja virov.
Kakšen bo svet videti v letu 2020? Kako bodo trendi, kot so vse močnejša globalizacija, demografske
spremembe, omejeni naravni viri, pospešen razvoj tehnologije, globalni izzivi na področju zdravstva in
družbenega razslojevanja oblikovali poslovno sfero in družbo? Kako bodo vplivali na sposobnost
podjetij za ustvarjanje vrednosti, ki bo prispevala h gospodarskemu, družbenemu in okoljskemu
napredku?
Finančne in družbenogospodarske spremembe ter hitra globalizacija trgov za naše sisteme upravljanja
predstavljajo vse težje breme. Čas je, da vlade, podjetja, vlagatelji, civilna družba, akademske
institucije ter duhovne in kulturne skupnosti začno med seboj tesneje sodelovati.
V medsebojno povezanem svetu nihče nima monopola nad rešitvami. Naša skupna odgovornost je
graditi vzajemno zaupanje in preoblikovati naš način dela. Samo s sodelovanjem lahko današnjim in
bodočim generacijam zagotovimo človeku prijaznejšo družbo in trajnostno bivanje na našem planetu.
Mnoga podjetja po Evropi in po svetu se zavedajo, da sta trajnost in odgovornost postali glavni gonili
stabilnega gospodarstva in trajnostne rasti. Zato si prizadevajo, da s podjetniškimi rešitvami pozitivno
prispevajo k družbi, svoj sloves pa gradijo na kulturi vodenja, ki jo vzpodbujajo integriteta in
preglednost, trajnostni izdelki in storitve ter proaktivno sodelovanje z interesnimi skupinami.
Toda integracija družbene odgovornosti gospodarskih družb (DOGD) v vseh poslovnih funkcijah ,
ocenjevanje in obveščanje o njenih vplivih ter vključevanje različnih interesnih skupin v nadaljnji razvoj
še naprej ostajajo pomemben izziv. Lotevanje te naloge zahteva pogum, inovativnost in skupna
prizadevanja veliko večjega števila podjetij in interesnih skupin, ki sodelujejo v novih partnerstvih.
Enterprise 2020 (Podjetje 2020), ki temelji na Evropski zvezi za družbeno odgovornost gospodarskih
družb – ki jo je skupaj s CSR Europe, BUSINESSEUROPE in UEAPME leta 2006 ustanovila Evropska
komisija – predstavlja javno povabilo k ustvarjanju novih zavezništev za sodelovanje. Je izhodišče za
ustvarjanje gospodarstva, ki bo temeljilo na »trgih z zavestjo«, kot jih je na skupščini CSR Europe leta
2009 opisal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Na podlagi tega namerava CSR Europe pobudo Enterprise 2020 začeti izvajati v
oktobru 2010. Zato naša mreža s skupno vizijo in zavezanostjo k vodenju ostala
podjetja in organizacije v in izven Evrope poziva, da se nam pridružijo na poti k
podjetju prihodnosti.
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Kaj je Enterprise 2020?
Skupna vizija
Podjetje prihodnosti, Enterprise 2020, donosno posluje na podlagi integrirane
odgovornosti in preglednosti ter v tesnem sodelovanju z interesnimi skupinami
ponuja inovativne rešitve tako za planet kot za njegove prebivalce. Skupaj sta na
čelu preoblikovanja na poti k pametni, trajnostni in vključujoči družbi.

Enterprise 2020 je pobuda, ki jo je CSR Europe pričela zato, da bi:
• podprla podjetja pri ustvarjanju trajne konkurenčnosti z oblikovanjem platforme,
namenjene inovacijam in izmenjavi,
• pospeševala tesno sodelovanje med podjetji in njenimi interesnimi skupinami,
z iskanjem novih načinov skupnega prizadevanja za ustvarjanje trajnostne prihodnosti,
• okrepila globalno vodilnost, ki jo ima Evropa na področju CSR z vključevanjem institucij
EU in širšo skupino mednarodnih akterjev.
Pobudo podpirata CSR Europe in njena mreža korporativnih članov ter nacionalnih partnerjev
v 23 državah, Evropska komisija, belgijsko predsedstvo EU in vse večje število vlad po Evropi.
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Nov način dela
Vključevanje v skupnosti praks
Enterprise 2020 (Podjetje 2020) zagotavlja odprto platformo, namenjeno inovacijam in izmenjavi
znotraj tematskih skupnosti praks. Te prakse so odsev trendov preoblikovanja in gonilnih sil globalnih
sprememb, s katerimi se podjetja trenutno soočajo. Korporativni člani CSR Europe in nacionalni
partnerji so tako deležni različnih priložnosti za učenje, izmenjavo in sodelovanje z drugimi
podjetji in interesnimi skupinami.
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Razvoj družb skupnih tveganj
Družbe skupnega tveganja, ustvarjene v vsaki od skupnosti praks, se družbenih izzivov lotevajo s
skupno vodilnostjo in sodelovanjem med podjetji in interesnimi skupinami.
Njihov namen je razviti vodilnost na podlagi idej in konceptov ter praktična orodja, ki jih je mogoče
ponoviti in prenesti na druga območja in sektorje, hkrati pa so lahko osnova novim sinergijam z
evropskim in mednarodnim oblikovanjem politik.
• Vodenje trajnostnih dobavnih verig
• Omogočanje tehnologij za okoljsko
trajnost
• Vključujoči modeli poslovanja na
dnu piramide
• Integrirani okvir za družbe, energijo
in okoljske politike

• Zdravstvena pismenost
• Prispevek podjetništva k
evropskemu letu aktivnega
staranja

• Uporaba potenciala – Skupno spopadanje
z demografskimi spremembami v Evropi
• European Employee Volunteering Awards –
Program podeljevanja nagrad in orodje za
merjenje, namenjeno spodbujanju in priznavanju
prostovoljnega dela delavcev
• Znanost v šolah

• Vrednotenje nefinančnih rezultatov
• Vpliv vaše skupnosti – merjenje
družbenogospodarskih vplivov podjetij
v lokalnih skupnostih
• Pospeševanje DOGD v podjetjih v državni
lasti
• Finančna zmožnosti za evropsko mladino
in upokojence
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Krepitev evropskih in mednarodnih partnerstev
Z dialogom in sodelovanjem med Evropsko komisijo in mrežo CSR Europe so bili osnovani trdni
temelji za napredovanje CSR v Evropi v zgodnjih 90-ih letih 20. stoletja.
V okviru nove strategije EU Evropa 2020, predstavlja Enterprise 2020 temelj obnovljenega
partnerstva med poslovno sfero in Evropsko komisijo, Svetom in Parlamentom. Prav tako podpira cilj
Komisije, da iz »Evrope naredi središče odličnosti za družbeno odgovornost gospodarskih družb« in
da promovira CSR kot del evropske strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
Za krepitev mednarodnih razsežnosti CSR so potrebna tudi široka partnerstva. Evropska podjetja in
institucije imajo kot ključni akterji na globalnih trgih ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju CSR kot
strateškega orodja za trajnostno globalno gospodarstvo.
Enterprise 2020 (Podjetje 2020) je tako osnova edinstvene platforme, namenjene šolam in
univerzam, ki so pripravljene združiti moči s podjetji in se zavzeti za odgovorno raziskovanje na
področju upravljanja, s tem pa izboljšati sposobnosti študentov in izvršnih teles, da bodo lahko postali
bodoči ustvarjalci trajne vrednosti za podjetništvo in družbo.
Oblikovanje prihodnosti
Strategija Evropa 2020

1. STOPNJA

Skupnosti praks

Vizija Podjetje
2020

Skupne družbe
Inovativna partnerstva
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Dejavnosti Enterprise 2020 odsevajo poenotenje globalnih trendov s prizadevanji podjetništva, da
porajajočim se družbenim potrebam zagotovi ustrezne rešitve. Uvodna prizadevanja bodo usmerjena
v utrditev skupnosti praks, pospeševanje skupnih družb in razvoj inovativnih partnerstev.
Vsi, ki bodo del Enterprise 2020, bodo preko različnih pobud in oblik sodelovanja ustvarjali
oprijemljive rezultate in modele, ki jih bo mogoče ponuditi različnim industrijskim panogam.
Skupaj bodo oživili vizijo, ki jo predstavlja Enterprise 2020. Slednje se bo kot odprta platforma
razvijalo skozi vključevanje interesnih skupin, kjer bo vsaka izmed njih prispevala svoje edinstveno
stališče, vsem pa bo skupen cilj, katerega namen je ustvariti odgovorno podjetništvo prihodnosti.
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Kakšne so koristi zame in za mojo organizacijo?
Vizija Enterprise 2020 (Podjetja 2020) gradi na petnajstletni zgodovini vključevanja podjetništva,
najboljših praks, razvoja orodij in dialoga tako z Evropsko unijo kot z interesnimi skupinami na
lokalnem, evropskem in mednarodnem nivoju na področju CSR. Njena osnova so temeljna nova
spoznanja, ugotovitve in prepričanja.
Če tako kot mi, tudi vi verjamete, da:
•
•
•
•

mora gospodarstvo prenoviti vizijo in namen podjetništva,
zahteva uvajanje sprememb proaktiven dialog in nevsakdanje oblike sodelovanja in zavezništev,
spodbujajo ustvarjalnost in motivacijo osebne vrednote, strast in čustvena inteligenca,
nas tveganja in obeti globalizacije postavljajo pred izziv, da v interesu javnosti izkoristimo vire, s
katerimi razpolagajo podjetja.

Če bi na podlagi vaših lastnih izkušenj, potreb in prepričanj radi:
• aktivno sodelovali pri pobudi Enterprise 2020,
• s pomočjo vodilnosti CSR izboljšali svojo konkurenčnost,
• svoje namene, ki jih imate za CSR in trajnostni razvoj, s pomočjo referenčne skupine drugih vodij
na področju CSR ponesli na naslednji nivo,
• postavili vašo organizacijo v ospredje novega mejnika v evropskem in mednarodnem gibanju na
področju CSR,
stopite v stik z nami in poiskali bomo skupne koristi za plodno in razburljivo sodelovanje.
Če želite izvedeti več o tem, kako lahko sodelujete in imate od tega koristi, ki jih prinaša Enterprise
2020, vas prosimo, da nas redno obiskujete na:
www.csreurope.org/enterprise2020
enterprise2020@csreurope.org

O mreži CSR Europe
CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreža za družbeno odgovornost gospodarskih družb
(DOGD), ki vključuje približno 70 večnacionalnih podjetij članic in 27 nacionalnih partnerskih
organizacij v 23 državah po vsej Evropi. CSR Europe deluje kot evropska platforma za podjetja in
njihove interesne skupine, ki slednjim omogočajo izmenjavo in sodelovanje, da bodo skupaj z Evropo
dosegli vodilni globalni položaj na področju trajne konkurenčnosti in družbene blaginje. Mrežo je leta
1995 ustanovila skupina visokih evropskih vodij podjetij kot odgovor na poziv predsednika Evropske
komisije, Jacquesa Delorsa.
www.csreurope.org
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Korporativni člani mreže CSR Europe

Nacionalne partnerske organizacije mreže CSR Europe

Association for Sustainable Economies

SCOTTISH BUSINESS IN THE COMMUNITY

Ta dokument je v več jezikih na voljo na spletni strani www.csreurope.org/enterprise2020.
Izdajo tega dokumenta podpirata Evropska unija (VS/2008/0359) in belgijsko predsedstvo EU.
Za vsebino so izključno odgovorni njeni avtorji..
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