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•• ResponsibleResponsible CareCare®® je iniciatje iniciatííva svetovva svetovéého ho 
chemickchemickéého priemyslu vho priemyslu v oblasti oblasti žživotnivotnéého prostredia, ho prostredia, 
ochrany zdravia aochrany zdravia a bezpebezpeččnosti prnosti prááce, ktorej ciece, ktorej cieľľom om 
je byje byťť hnacou silou neusthnacou silou neustááleho zdokonaleho zdokonaľľovania ovania 
výsledkov. výsledkov. 

•• Tento cieTento cieľľ napnapĺňĺňa tým, a tým, žže vedie ke vedie k dosahovaniu dosahovaniu 
ssúúladu sladu s legislatlegislatíívou avou a prekraprekraččovaniu jej poovaniu jej požžiadaviek iadaviek 
aa tým, tým, žže spolu se spolu s vlvláádami adami a inými zinými zúúččastnenými astnenými 
stranami zavstranami zaváádza iniciatdza iniciatíívy na bvy na bááze spoluprze spoluprááce ce 
aa dobrovodobrovoľľnosti. nosti. 

•• ResponsibleResponsible CareCare predstavuje etický princpredstavuje etický princííp ap a tietiežž
zzáávvääzok, ktorý usiluje ozok, ktorý usiluje o vybudovanie dôvery vybudovanie dôvery 
vv priemysel, ktorý je priemysel, ktorý je nepostrnepostráádatedateľľnýný pre pre 
zlepzlepššovanie ovanie žživotných podmienok aivotných podmienok a kvality kvality žživota. ivota. 

•• CelosvetovCelosvetováá charta iniciatcharta iniciatíívy vy ResponsibleResponsible CareCare vznikla z procesu skvznikla z procesu skúúmania mania 
praxe chemickpraxe chemickéého priemyslu aho priemyslu a jeho výsledkov, ktorjeho výsledkov, ktoréé prebiehalo od polovice prebiehalo od polovice 
osemdesiatych rokov aosemdesiatych rokov a formovala sa prostrednformovala sa prostrednííctvom odporctvom odporúúččananíí
neznezáávislých zvislých zúúččastnených strastnených stráán zn z celceléého sveta. ho sveta. 

•• Charta prekraCharta prekraččuje pôvodnuje pôvodnéé prvky prvky ResponsibleResponsible CareCare z roku 1985. Taktiez roku 1985. Taktiežž sa sa 
zameriava na novzameriava na novéé významnvýznamnéé úúlohy stojace pred chemickým priemyslom lohy stojace pred chemickým priemyslom 
aa globglobáálnym spololnym spoloččenstvom, vrenstvom, vráátane verejntane verejnéého dialho dialóógu ogu o trvalo trvalo 
udrudržžateateľľnom rozvoji, onom rozvoji, o ototáázkach verejnzkach verejnéého zdravia vho zdravia v ssúúvislosti svislosti s poupoužžíívanvaníím m 
chemických produktov, ochemických produktov, o potrebe vpotrebe vääččššej transparentnosti vej transparentnosti v priemysle priemysle 
aa oo prprííleležžitosti dosiahnuitosti dosiahnuťť vvääččšíší ssúúlad alad a konzistentnoskonzistentnosťť nnáárodných programov rodných programov 
ResponsibleResponsible CareCare, ktor, ktoréé sa vsa v ssúúččasnosti zavasnosti zaváádzajdzajúú. . 

•• MedzinMedzináárodnrodnáá rada chemických zdrurada chemických združženeníí ((InternationalInternational CouncilCouncil ofof ChemicalChemical
AssociationsAssociations, ICCA) prostredn, ICCA) prostrednííctvom ctvom ResponsibleResponsible CareCare podnikne aktivity, podnikne aktivity, 
ktorktoréé ssúú vv ssúúlade slade s environmentenvironmentáálnymi princlnymi princíípmi globpmi globáálnej platformy lnej platformy 
Spojených nSpojených náárodov rodov GlobalGlobal CompactCompact..
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CelosvetovCelosvetováá charta iniciatcharta iniciatíívy vy ResponsibleResponsible
CareCare obsahuje devobsahuje devääťť kkľľúúččových prvkov:ových prvkov:

•• 1. Prija1. Prijaťť zzáákladnkladnéé princprincíípy celosvetovej iniciatpy celosvetovej iniciatíívy vy ResponsibleResponsible CareCare
••
•• ZZáákladnkladnéé princprincíípy celosvetovej iniciatpy celosvetovej iniciatíívy vy ResponsibleResponsible CareCare zavzavääzujzujúú

spolospoloččnosti anosti a nnáárodnrodnéé zdruzdružženia kenia k spoluprspoluprááci sci s ciecieľľom: om: 
•• NeustNeustáále zleple zlepššovaovaťť poznatky vpoznatky v oblasti oblasti žživotnivotnéého prostredia, ochrany zdravia ho prostredia, ochrany zdravia 

aa bezpebezpeččnosti prnosti prááce ace a úúroveroveňň nanaššich technolich technolóógigiíí, procesov a, procesov a produktov produktov 
popoččas ich as ich žživotnivotnéého cyklu sho cyklu s ciecieľľom zabrom zabráániniťť šškodkodáám pre m pre ľľudstvo audstvo a žživotnivotnéé
prostredie.prostredie.

•• EfektEfektíívne vyuvne využžíívavaťť zdroje azdroje a minimalizovaminimalizovaťť nnááklady.klady.
•• Otvorene prezentovaOtvorene prezentovaťť výsledky avýsledky a nedostatky.nedostatky.
•• NaNaččúúvavaťť ľľuuďďom aom a pracovapracovaťť ss nimi snimi s ciecieľľom porozumieom porozumieťť ich obavich obaváám m 

aa ooččakakáávaniam avaniam a zaoberazaoberaťť sa nimi.sa nimi.
•• SpolupracovaSpolupracovaťť ss vlvláádami adami a organizorganizááciami pri vývoji aciami pri vývoji a zavzaváádzandzaníí úúččinných inných 

legislatlegislatíívnych predpisov avnych predpisov a noriem, spnoriem, spĺňĺňaaťť ich aich a prekraprekraččovaovaťť..
•• PoskytovaPoskytovaťť pomoc apomoc a poradenstvo sporadenstvo s ciecieľľom posilniom posilniťť zodpovedný manazodpovedný manažžment ment 

chemických lchemických láátok vtok vššetkými tými, ktoretkými tými, ktoríí ich vich v produktovom reproduktovom reťťazci riadia azci riadia 
aa vyuvyužžíívajvajúú..

•• 2. Zavies2. Zaviesťť zzáákladnkladnéé ččrty nrty náárodných programov rodných programov ResponsibleResponsible CareCare
•• KaKažžddéé chemickchemickéé zdruzdružženie si stanovuje aenie si stanovuje a riadi svoj nriadi svoj náárodný program rodný program 

ResponsibleResponsible CareCare spospoččíívajvajúúci na ôsmich spoloci na ôsmich spoloččných zných záákladných kladných ččrtrtáách. Sch. Súú
nimi:nimi:

•• StanoviStanoviťť aa zavieszaviesťť ssúúbor riadiacich zbor riadiacich záásad, ktorsad, ktoréé ččlensklenskéé spolospoloččnosti nosti 
podppodpíšíšu.u.

•• PrijaPrijaťť nnáázov azov a logo vlogo v ssúúlade so zlade so záásadami sadami ResponsibleResponsible CareCare..
•• ProstrednProstrednííctvom sctvom súúboru systboru systéémov, kmov, kóódexov, politdexov, politíík ak a usmerusmerňňujujúúcich cich 

dokumentov zaviesdokumentov zaviesťť taktakéé riadenie, ktorriadenie, ktoréé napomônapomôžže spoloe spoloččnostiam nostiam 
dosahovadosahovaťť leplepššie výsledky.ie výsledky.

•• VyvinVyvinúúťť ssúúbor ukazovatebor ukazovateľľov, voov, vočči ktorým sa zlepi ktorým sa zlepššovanie dovanie dáá merameraťť..
•• KomunikovaKomunikovaťť výsledky zainteresovaným stranvýsledky zainteresovaným stranáám am a navonok.navonok.
•• ZdieZdieľľaaťť výsledky najlepvýsledky najlepššej praxe pomocou informaej praxe pomocou informaččných sietných sietíí..
•• PodnecovaPodnecovaťť vvššetky etky ččlensklenskéé spolospoloččnosti zdrunosti združženia kenia k tomu, aby sa prihltomu, aby sa prihláásili sili 

kk iniciatiniciatííve ve ResponsibleResponsible CareCare aa stali sa jej stali sa jej ččlenom.lenom.
•• ZaviesZaviesťť aa uplatuplatňňovaovaťť systematicksystematickéé postupy na overovanie zavpostupy na overovanie zaváádzania dzania 

meratemerateľľných prvkov ných prvkov ResponsibleResponsible CareCare ččlenskými spololenskými spoloččnosnosťťami.ami.
•• PriemyselnPriemyselníí llíídri podporujdri podporujúú nnáárodnrodnéé zdruzdružženia venia v plnenplneníí týchto ztýchto záákladných kladných 

čŕčŕt. Charta definuje t. Charta definuje ššpecifickpecifickéé zzáávvääzky vzky v ssúúlade so zlade so záákladnými kladnými 
charakteristikami.charakteristikami.
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•• 3. Zaviaza3. Zaviazaťť sa ksa k napnapĺňĺňaniu trvalo udraniu trvalo udržžateateľľnnéého rozvojaho rozvoja

•• ResponsibleResponsible CareCare je jedineje jedineččnnáá iniciatiniciatííva, ktorva, ktoráá umoumožňžňuje globuje globáálnemu lnemu 
chemickchemickéému priemyslu významne prispiemu priemyslu významne prispieťť kk trvalo udrtrvalo udržžateateľľnnéému rozvoju. mu rozvoju. 
ProstrednProstrednííctvom zlepctvom zlepššovania výsledkov, rozovania výsledkov, rozšširovanirovaníím hospodm hospodáárskych rskych 
prprííleležžitostitostíí, vývojom inovat, vývojom inovatíívnych technolvnych technolóógigiíí aa inými metinými metóódami riedami rieššenia enia 
spolospoloččenských problenských probléémov bude odvetvie namov bude odvetvie naďďalej uskutoalej uskutočňčňovaovaťť praktickpraktickéé
kroky na zavedenie iniciatkroky na zavedenie iniciatíív podporujv podporujúúcich trvalo udrcich trvalo udržžateateľľný rozvoj. Bude ný rozvoj. Bude 
rozvrozvííjajaťť svoj dialsvoj dialóóg so zg so zúúččastnenými stranami sastnenými stranami s ciecieľľom identifikovaom identifikovaťť ďďalalššie ie 
momožžnosti, akými sa dnosti, akými sa dáá prispieprispieťť kk trvalo udrtrvalo udržžateateľľnnéému rozvoju mu rozvoju 
prostrednprostrednííctvom ctvom ResponsibleResponsible CareCare..

Chemický priemysel si uvedomuje, Chemický priemysel si uvedomuje, žže ke k dosiahnutiu ciedosiahnutiu cieľľov trvalo ov trvalo 
udrudržžateateľľnnéého rozvoja sa dho rozvoja sa dáá významne prispievýznamne prispieťť prostrednprostrednííctvom budovania ctvom budovania 
kapackapacíít pre zdravý manat pre zdravý manažžment chemických lment chemických láátok. Bude natok. Bude naďďalej podporovaalej podporovaťť
nnáárodnrodnéé aa medzinmedzináárodnrodnéé iniciatiniciatíívy kvy k napnapĺňĺňaniu týchto cieaniu týchto cieľľov.ov.

•• 4. Neust4. Neustáále zleple zlepššovaovaťť výsledky avýsledky a prezentovaprezentovaťť ichich

•• OOččakakááva sa, va sa, žže kae kažžddáá chemickchemickáá spolospoloččnosnosťť, ktor, ktoráá zavedie zavedie ResponsibleResponsible CareCare
bude zhromabude zhromažďžďovaovaťť aa prezentovaprezentovaťť úúdaje týkajdaje týkajúúce sa zce sa záákladnkladnéého sho súúboru boru 
opatrenopatreníí vv oblasti oblasti žživotnivotnéého prostredia, ochrany zdravia aho prostredia, ochrany zdravia a bezpebezpeččnosti. nosti. 
KaKažžddéé nnáárodnrodnéé zdruzdružženie bude zhromaenie bude zhromažďžďovaovaťť, spracov, spracováávavaťť aa prezentovaprezentovaťť
tieto tieto úúdaje od svojich daje od svojich ččlenov. lenov. ÚÚdaje sa buddaje sa budúú spracovspracováávavaťť aa prezentovaprezentovaťť na na 
medzinmedzináárodnej rodnej úúrovni arovni a aktualizovaaktualizovaťť minimminimáálne kalne kažžddéé dva roky.dva roky.

•• SS ciecieľľom dosiahnuom dosiahnuťť zlepzlepššenie výsledkov, bude kaenie výsledkov, bude kažžddéé nnáárodnrodnéé zdruzdružženie, enie, 
ktorktoréé zavzaváádza dza ResponsibleResponsible CareCare::

•• Pravidelne hodnotiPravidelne hodnotiťť ooččakakáávania zvania zúúččastnených strastnených stráán týkajn týkajúúce sa rozce sa rozšíšírenrenéého ho 
alebo modifikovanalebo modifikovanéého prezentovania výsledkov alebo iných aspektov ho prezentovania výsledkov alebo iných aspektov 
výsledkov , avýsledkov , a to za to za úúččasti svojich asti svojich ččlenov.lenov.

•• Podujme sa poskytovaPodujme sa poskytovaťť praktickpraktickúú pomoc apomoc a podporu pri zdiepodporu pri zdieľľananíí výsledkov výsledkov 
najlepnajlepššej praxe aej praxe a osvojovanosvojovaníí si ich, ssi ich, s ciecieľľom zlepom zlepššovaovaťť sa vsa v oblasti oblasti 
žživotnivotnéého prostredia, zdravia aho prostredia, zdravia a bezpebezpeččnosti anosti a tietiežž ininúú pomoc pri nappomoc pri napĺňĺňananíí
potrieb spotrieb súúvisiacich so zavvisiacich so zaváádzandzaníím m ResponsibleResponsible CareCare..
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•• ChemickChemickéé spolospoloččnosti, ktornosti, ktoréé zavzaváádzajdzajúú ResponsibleResponsible CareCare::
•• Pri implementovanPri implementovaníí svojich zsvojich záávvääzkov vzkov v rráámci mci ResponsibleResponsible

CareCare prijmprijmúú manamanažžéérsky prrsky príístup, ktorý zahstup, ktorý zahŕňŕňa a 
medzinmedzináárodne prijatrodne prijatéé prvky reprvky reťťazca azca „„plpláánovanovaťť--
vykonvykonáávavaťť--kontrolovakontrolovaťť--konakonaťť““..

•• Pri výstavbe nových zPri výstavbe nových záávodov alebo rozvodov alebo rozšširovanirovaníí svojich svojich 
aktivaktivíít vo svete vyut vo svete využžíívavaťť ččististéé aa bezpebezpeččnnéé technoltechnolóógie gie 
aa procesy.procesy.

•• Pri vykonPri vykonáávanvaníí programu programu ResponsibleResponsible CareCare uskutouskutočňčňovaovaťť
nielen nielen sebahodnoteniesebahodnotenie, ale tie, ale tiežž prijaprijaťť postupy verifikpostupy verifikáácie, cie, 
ktorktoréé uskutouskutočňčňujujúú zdruzdružženia, vlenia, vláádne orgdne orgáány alebo ny alebo 
externexternéé organizorganizáácie.cie.

•• 5. Posilni5. Posilniťť manamanažžment chemických výrobkov na celom svete ment chemických výrobkov na celom svete –– „„productproduct stewardshipstewardship““
•• „„ProductProduct stewardshipstewardship““ (doh(dohľľad nad výrobkom) bude vad nad výrobkom) bude v budbudúúcich rokoch stcich rokoch stáále viac formovale viac formovaťť

iniciatiniciatíívu vu ResponsibleResponsible CareCare. Zdru. Združženie ICCA stanovenie ICCA stanovíí aa upevnupevníí globglobáálny program hodnotenia lny program hodnotenia 
aa riadenia rizriadenia rizíík ak a úúžžitkov sitkov súúvisiacich svisiacich s chemickými produktmi prostrednchemickými produktmi prostrednííctvom vývoja jednotnctvom vývoja jednotnéého ho 
programu dohprogramu dohľľadu nad výrobkom sadu nad výrobkom s manamanažžéérskym prrskym príístupom. Tento prstupom. Tento príístup sa bude realizovastup sa bude realizovaťť od od 
roku 2006. roku 2006. 

NNáárodnrodnéé zdruzdružženia sa venia sa v spoluprspoluprááci so svojimi ci so svojimi ččlenmi zavialenmi zaviažžu ku k úúččasti na tomto zjednotenom asti na tomto zjednotenom 
globglobáálnom lnom úúsilsilíí prostrednprostrednííctvom zavedenia postupov pre spoloctvom zavedenia postupov pre spoloččnosti prihlnosti prihláásensenéé kk iniciatiniciatííve ve 
ResponsibleResponsible CareCare ss ciecieľľom:om:

•• OpOpäätovne sa zaviazatovne sa zaviazaťť kk úúplnej implementplnej implementáácii zcii záávvääzkov vyplývajzkov vyplývajúúcich zcich z programu dohprogramu dohľľadu nad adu nad 
výrobkom vvýrobkom v rráámci mci ResponsibleResponsible CareCare vrvráátane vtane vššetkých stetkých stáávajvajúúcich kcich kóódexov, pokynov adexov, pokynov a postupov.postupov.

•• ZlepZlepššiiťť výsledky vyplývajvýsledky vyplývajúúce z programu dohce z programu dohľľadu nad výrobkom aadu nad výrobkom a zvýzvýššiiťť povedomie verejnosti povedomie verejnosti 
oo zzáávvääzkoch priemyslu azkoch priemyslu a oo výsledkoch.výsledkoch.

•• Na zNa zááklade spoluprklade spoluprááce vyvce vyvííjajaťť postupy najleppostupy najlepššej praxe aej praxe a zdiezdieľľaaťť ich výsledky.ich výsledky.
•• SpolupracovaSpolupracovaťť formou partnerských vzformou partnerských vzťťahov sahov s doddodáávatevateľľmi ami a uužžíívatevateľľmi chemických produktov mi chemických produktov 

na zdokonana zdokonaľľovanovaníí postupov bezpepostupov bezpeččnnéého aho a úúččinninnéého pouho použžíívania chemických lvania chemických láátok.tok.
•• PodnecovaPodnecovaťť aa podporovapodporovaťť vzdelvzdeláávanie, výskum avanie, výskum a testovanie, ktortestovanie, ktoréé poskytnposkytnúú uužžitoitoččnnéé informinformáácie cie 

oo rizikrizikáách ach a prpríínosoch chemických lnosoch chemických láátok prostredntok prostrednííctvom iniciatctvom iniciatíív, ako sv, ako súú program testovania program testovania 
chemických lchemických láátok vtok v rráámci iniciatmci iniciatíívy vy „„HighHigh ProductionProduction VolumeVolume““ aa „„LongLong--rangerange ResearchResearch InitiativeInitiative““..

•• ImplementovaImplementovaťť zzáávvääzky rozzky rozšíšírenrenéého programu dohho programu dohľľadu nad výrobkom vadu nad výrobkom v ssúúlade politikou lade politikou „„GlobalGlobal
ChemicalsChemicals ManagementManagement PolicyPolicy““ zdruzdružženia ICCA aenia ICCA a pravidelne hodnotipravidelne hodnotiťť postupy programu dohpostupy programu dohľľadu adu 
nad výrobkom snad výrobkom s ohohľľadom na to, ako sa vyvadom na to, ako sa vyvííjajjajúú ooččakakáávania spolovania spoloččnosti vnosti v oblasti chemických oblasti chemických 
produktovproduktov
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•• 6. Presadzova6. Presadzovaťť aa uuľľahahččovaovaťť rozrozšíšírenie iniciatrenie iniciatíívy vy ResponsibleResponsible CareCare
pozdpozdĺžĺž hodnotovhodnotovéého reho reťťazca chemickazca chemickéého priemyslu.ho priemyslu.

•• SpoloSpoloččnosti anosti a zdruzdružženia prihlenia prihláásensenéé kk iniciatiniciatííve ve ResponsibleResponsible CareCare sa zaviasa zaviažžu u 
kk podpore etických prvkov, zpodpore etických prvkov, záásad asad a postupov postupov ResponsibleResponsible CareCare pozdpozdĺžĺž
svojho hodnotovsvojho hodnotovéého reho reťťazca a kazca a k prezentovaniu dôleprezentovaniu dôležžitosti hospoditosti hospodáárskych rskych 
aa socisociáálnych prlnych príínosov priemyslu vonosov priemyslu vočči verejnosti.i verejnosti.

ChemickChemickéé spolospoloččnosti anosti a nnáárodnrodnéé zdruzdružženia sa zaviaenia sa zaviažžu posilniu posilniťť dialdialóóg g 
ss partnermi vpartnermi v oblasti svojho podnikania aoblasti svojho podnikania a ss inými zinými zúúččastnenými stranami astnenými stranami 
aa rozrozšširovairovaťť poznatky apoznatky a povedomie opovedomie o manamanažžmente chemických lmente chemických láátok. Budtok. Budúú
tietiežž spolupracovaspolupracovaťť ss vlvláádami, mnohostrannými adami, mnohostrannými a nevlnevláádnymi organizdnymi organizááciami ciami 
pri definovanpri definovaníí priorprioríít vzt vzáájomnej spoluprjomnej spoluprááce ace a budbudúú si navzsi navzáájom vymiejom vymieňňaaťť
informinformáácie acie a odbornodbornéé skskúúsenosti. senosti. 

GlobGlobáálny chemický priemysel bude prostrednlny chemický priemysel bude prostrednííctvom svojich spoloctvom svojich spoloččnostnostíí
rozpracovrozpracováávavaťť aa zdiezdieľľaaťť informinformáácie acie a postupy, ktorpostupy, ktoréé ssúú vv ssúúlade slade s prpráávom vom 
vovoľľnej snej súúťťaažže ae a inými legislatinými legislatíívnymi povnymi požžiadavkami.iadavkami.

•• 7. Akt7. Aktíívne podporovavne podporovaťť vnvnúútrotroššttáátne atne a globglobáálne postupy lne postupy 
dobrej sprdobrej spráávy vecvy vecíí verejných vverejných v rráámci mci ResponsibleResponsible CareCare

•• Chemický priemysel sa prostrednChemický priemysel sa prostrednííctvom ICCA prihlctvom ICCA prihláási ksi k rozvinutrozvinutéému, mu, 
transparentntransparentnéému amu a úúččinninnéému globmu globáálnemu procesu dobrej sprlnemu procesu dobrej spráávy vy 
vecvecíí verejných sverejných s ciecieľľom zabezpeom zabezpeččiiťť vlastnvlastnúú zodpovednoszodpovednosťť
vv kolektkolektíívnom zavvnom zaváádzandzaníí ResponsibleResponsible CareCare. . 

•• ICCA implementuje postup dobrej sprICCA implementuje postup dobrej spráávy vecvy vecíí verejných, ktorý verejných, ktorý 
zahrnie takzahrnie takéé oblasti, akými soblasti, akými súú vytyvytyččovanie aovanie a prezentovanie prezentovanie 
zzáávvääzkov, definovanie azkov, definovanie a monitorovanie povinnostmonitorovanie povinnostíí ResponsibleResponsible CareCare, , 
podpora dobrej sprpodpora dobrej spráávy vecvy vecíí verejných vverejných v nnáárodnom zdrurodnom združženeníí, , 
uuľľahahččovanie spoloovanie spoloččnostiam dosiahnunostiam dosiahnuťť zzáávvääzky vyplývajzky vyplývajúúce z Charty ce z Charty 
aa nastolenie globnastolenie globáálneho procesu zrulneho procesu zruššenia enia šštattatúútu vtu v ResponsibleResponsible
CareCare, ak je to potrebn, ak je to potrebnéé, tej spolo, tej spoloččnosti alebo federnosti alebo federáácie, ktorcie, ktoréé neplnneplníí
svoje zsvoje záávvääzky.zky.
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•• 8. Zamera8. Zameraťť sa na osa na oččakakáávania, ktorvania, ktoréé majmajúú zzúúččastnenastnenéé strany strany 
vovočči i ččinnosti ainnosti a výrobkom chemickvýrobkom chemickéého priemyslu.ho priemyslu.

•• GlobGlobáálny chemický priemysel rozlny chemický priemysel rozšíšíri existujri existujúúci dialci dialóóg na miestnej, g na miestnej, 
vnvnúútrotroššttáátnej atnej a celosvetovej celosvetovej úúrovni, ktorý umorovni, ktorý umožžnníí priemyslu priemyslu 
zamerazameraťť sa na otsa na otáázky azky a ooččakakáávania zvania zúúččastnených strastnených stráán an a rozvrozvííjajaťť
iniciatiniciatíívu vu ResponsibleResponsible CareCare..

•• 9. Poskytn9. Poskytnúúťť potrebnpotrebnéé zdroje na zdroje na úúččinninnúú implementimplementááciu ciu 
ResponsibleResponsible CareCare..

•• ResponsibleResponsible CareCare je osobitou iniciatje osobitou iniciatíívou chemickvou chemickéého priemyslu, ho priemyslu, 
ktorktoráá bude mabude maťť ststáále dôlele dôležžitejitejššiu iu úúlohu ako zlohu ako záákladkladňňa na náázorov zorov 
priemyslu vpriemyslu v diskusidiskusiáách týkajch týkajúúcich sa vývoja spolocich sa vývoja spoloččnosti nosti 
aa regularegulaččných otných otáázok. Spolozok. Spoloččnosti, ktornosti, ktoréé sa ksa k nej prihlnej prihláásia, musia sia, musia 
podporovapodporovaťť aa napnapĺňĺňaaťť popožžiadavky niadavky náárodných programov arodných programov a venovavenovaťť
im dostatoim dostatoččnnéé zdroje.zdroje.


