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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον Ιούλιο του 2001, η Επιτροπή παρουσίασε το πράσινο βιβλίο µε τίτλο
“Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη”1. Οι
στόχοι του εγγράφου αυτού ήταν, πρώτον να ξεκινήσει µια δηµόσια συζήτηση
σχετικά µε την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και δεύτερον να
εντοπίσει τρόπους δηµιουργίας µιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ενός
ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της ΕΚΕ.
Το πράσινο βιβλίο όρισε την ΕΚΕ ως “την έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες
ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη”, καθώς συνειδητοποιούν διαρκώς περισσότερο ότι η υπεύθυνη συµπεριφορά
οδηγεί σε βιώσιµη επιχειρηµατική επιτυχία. Η ΕΚΕ αφορά επίσης τη διαχείριση της
αλλαγής σε επίπεδο επιχείρησης µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Αυτό συµβαίνει
όταν µια επιχείρηση επιχειρεί να συµβιβάσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των
διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών, επιτυγχάνοντας ισορροπία αποδεκτή από όλες τις
πλευρές. Εάν οι επιχειρήσεις καταφέρουν να διαχειριστούν την αλλαγή µε κοινωνικά
υπεύθυνο τρόπο, θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος σε µακροοικονοµικό επίπεδο.
Εποµένως, η ΕΚΕ µπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου να
γίνουµε, ως το 2010, “η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης
ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή" που εγκρίθηκε στη
σύνοδο της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000 και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη
βιώσιµη ανάπτυξη.
Η διαδικασία διαβουλεύσεων σχετικά µε το πράσινο βιβλίο υποστήριξε την
κοινοτική δράση στον τοµέα της ΕΚΕ. Στην παρούσα ανακοίνωση, που αποτελεί τη
συνέχεια του περσινού πράσινου βιβλίου, η Επιτροπή παρουσιάζει µια στρατηγική
της ΕΕ για την προώθηση της ΕΚΕ. Συνίσταται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο
κεφάλαιο συνοψίζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβουλεύσεων. Το δεύτερο
κεφάλαιο αναπτύσσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της ΕΚΕ που
περιλαµβάνει τον ορισµό της έννοιας της ΕΚΕ, τη θέση της στο πλαίσιο της
βιώσιµης ανάπτυξης και τον αντίκτυπό της στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Τα
κεφάλαια 3 έως 6 περιγράφουν σχετικές ενέργειες που προτείνονται.
Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, στα κράτη
µέλη, στους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και στις επιχειρηµατικές ενώσεις και τις
οργανώσεις των καταναλωτών, τις µεµονωµένες επιχειρήσεις και τα άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς η ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της ΕΚΕ
µπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί περαιτέρω µόνο µε τις κοινές τους
προσπάθειες. Η Επιτροπή καλεί τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη τους
καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους στις υποψήφιες χώρες να συµµετάσχουν στην
πρωτοβουλία αυτή.
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2.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 250 απαντήσεις σχετικά µε το πράσινο βιβλίο,
οι
οποίες
έχουν
τοποθετηθεί
στον
ιστοχώρο
Europa
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_responses.htm).
Περίπου οι µισές από τις απαντήσεις αυτές προέρχονται από οργανώσεις των
εργοδοτών, επιχειρηµατικές ενώσεις και µεµονωµένες επιχειρήσεις. Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έδωσαν
άλλο ένα µεγάλο µέρος των απαντήσεων. Απάντησαν επίσης οργανώσεις σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και πανεπιστηµιακοί
και άλλα ενδιαφερόµενα άτοµα.
Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών τοποθετήθηκαν επίσης σε
σχέση µε το πράσινο βιβλίο. Τέλος, έστειλαν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή
και ορισµένα κράτη µέλη.
Όλοι οι αποκρινόµενοι επιδοκίµασαν το πράσινο βιβλίο και επιβεβαίωσαν τη
χρησιµότητα µιας ανοιχτής συζήτησης σχετικά µε την έννοια της ΕΚΕ. Σχεδόν όλες
οι πλευρές - οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι αποκρινόµενοι στο πράσινο βιβλίο υποστήριξαν τις κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα αυτό.
Ωστόσο, υπήρξαν επίσης σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις θέσεις που
εκφράστηκαν:
· Οι επιχειρήσεις υπογράµµισαν την εθελοντική φύση της ΕΚΕ, την ένταξή της στο
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και το γεγονός ότι περιεχόµενό της πρέπει να
αναπτυχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις τόνισαν ότι δεν υπάρχουν
λύσεις που να ταιριάζουν παντού. Κατά την άποψη των επιχειρήσεων, οι
προσπάθειες ρύθµισης της ΕΚΕ σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν αντιπαραγωγικές, γιατί θα
κατέπνιγαν τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία στις επιχειρήσεις που
προωθούν την επιτυχή ανάπτυξη της ΕΚΕ, και θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε
ασυµβίβαστες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·
· Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
τόνισαν ότι οι εθελοντικές πρωτοβουλίες δεν επαρκούν για να προστατέψουν τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων και των πολιτών. Συνέστησαν ένα κανονιστικό
πλαίσιο που θα καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα και θα εξασφαλίζει ίσους όρους
ανταγωνισµού. Επέµειναν επίσης, ότι για να είναι αξιόπιστες, οι πρακτικές της
ΕΚΕ δεν µπορούν να αναπτυχθούν, να εφαρµοστούν και να αξιολογηθούν
µονόπλευρα από τις επιχειρήσεις, αλλά µε τη συµµετοχή όλων των σχετικών
ενδιαφερόµενων µερών. Ζήτησαν επίσης να υπάρχουν αποτελεσµατικοί
µηχανισµοί που να εξασφαλίζουν την ευθύνη της επιχείρησης για τον κοινωνικό
και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο·
· Οι επενδυτές τόνισαν την ανάγκη να βελτιωθεί η διάδοση και η διαφάνεια των
πρακτικών των επιχειρήσεων, η µεθοδολογία των οργανισµών αξιολόγησης
φερεγγυότητας και η διαχείριση των επενδύσεων των κεφαλαίων SRI (κοινωνικά
υπεύθυνες επενδύσεις) και των αποθεµατικών κεφαλαίων συντάξεων·
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· Οι οργανώσεις των καταναλωτών υπογράµµισαν τη σηµασία αξιόπιστων και
πλήρων πληροφοριών σχετικά µε τους ηθικούς, κοινωνικούς, και
περιβαλλοντικούς όρους παραγωγής και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών που θα
τις καθοδηγούν στις αγοραστικές επιλογές τους·
· Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, τόνισε ότι µια
ευρωπαϊκή προσέγγιση της ΕΚΕ θα συµπλήρωνε τα υπάρχοντα µέτρα σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο και θα τους προσέδιδε προστιθέµενη αξία, προκειµένου να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ΕΚΕ. Το Συµβούλιο ανέφερε ότι η ΕΚΕ µπορεί
να συνεισφέρει όχι µόνο στην ενθάρρυνση υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής,
περιβαλλοντικής προστασίας και σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων, αλλά
και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα είδη επιχειρήσεων, από
ΜΜΕ έως πολυεθνικές, και σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων·
· Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τόνισε ότι η αρχές της εθελοντικής
δράσης και της περιβαλλοντικής, οικονοµικής και κοινωνικής βιωσιµότητας µαζί
µε την καθοδήγηση των υφιστάµενων συµφωνιών διεθνών οργανισµών θα
αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς για περαιτέρω ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες υπέρ
των προσπαθειών των επιχειρήσεων να ενεργήσουν µε κοινωνικά υπεύθυνο
τρόπο·
· Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο θα µπορούσε να
παρέχει ένα πλαίσιο για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, προωθώντας υπεύθυνες
αρχές και βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τις δηµόσιες αρχές να ενσωµατώσουν
την ΕΚΕ στις δραστηριότητές τους·
· Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε την ενσωµάτωση της ΕΚΕ στις πολιτικές σε
όλους τους τοµείς αρµοδιότητας της ΕΕ, ιδίως στην περιφερειακή και κοινωνική
χρηµατοδότηση, και τη δηµιουργία µιας πολυµερούς πλατφόρµας της ΕΕ για την
ΕΚΕ. Κάλεσε τις επιχειρήσεις να δηµοσιεύουν ένα "τριπλό αποτέλεσµα" στις
εκθέσεις τους σχετικά µε την κοινωνική και την περιβαλλοντική τους επίδοση,
συµπεριλαµβανοµένης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
3.

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
Ορισµός της ΕΚΕ
Η ΕΚΕ είναι µια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν σε
εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές
τους δραστηριότητες και στην συνεργασία τους µε τα ενδιαφερόµενα µέρη τους.
Ο κύριος σκοπός µιας επιχείρησης είναι να δηµιουργεί αξία, παράγοντας αγαθά και
προσφέροντας υπηρεσίες που απαιτεί η κοινωνία, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τους µετόχους της καθώς και ευηµερία για την
κοινωνία, ιδίως µε µια συνεχιζόµενη διαδικασία δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Ωστόσο, οι νέες πιέσεις της κοινωνίας και της αγοράς οδηγούν σταδιακά σε µια
µεταβολή των αξιών και του ορίζοντα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Σήµερα οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται διαρκώς περισσότερο, ότι η βιώσιµη
επιχειρηµατική επιτυχία και η αξία για τους µετόχους δεν επιτυγχάνονται µόνον µε
τη µεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσµου κέρδους, αλλά αντίθετα µε υπεύθυνη
5

συµπεριφορά, που κατευθύνεται από τις δυνάµεις της αγοράς. Οι επιχειρήσεις
γνωρίζουν ότι µπορούν να συνεισφέρουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, εάν ο τρόπος
διαχείρισής τους προωθεί την οικονοµική ανάπτυξη και αυξάνει την
ανταγωνιστικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος
και προωθώντας την κοινωνική ευθύνη καθώς και τα συµφέροντα των
καταναλωτών.
Στο πλαίσιο αυτό, διαρκώς περισσότερες επιχειρήσεις αποδέχονται την ιδέα της
ΕΚΕ. Παρά το ευρύ φάσµα προσεγγίσεων της ΕΚΕ, υπάρχει ευρεία οµοφωνία όσον
αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά της:
– η ΕΚΕ είναι συµπεριφορά των επιχειρήσεων που ξεπερνά κατά πολύ τις νοµικές
τους υποχρεώσεις και υιοθετείται εθελοντικά επειδή οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι
τις συµφέρει µακροπρόθεσµα·
– η ΕΚΕ συνδέεται στενά µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης: οι επιχειρήσεις
οφείλουν να ενσωµατώσουν τον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους·
– η ΕΚΕ δεν είναι ένα προαιρετικό "πρόσθετο" στις κύριες δραστηριότητες της
επιχείρησης - αλλά αφορά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων.
Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες των επιχειρηµατιών έχουν µακρά παράδοση
στην Ευρώπη. Αυτό που διακρίνει την σηµερινή κατανόηση της ΕΚΕ από τις
πρωτοβουλίες του παρελθόντος είναι η προσπάθεια στρατηγικής διαχείρισής της και
ανάπτυξης εργαλείων για το σκοπό αυτό. Αυτό σηµαίνει µια επιχειρηµατική
προσέγγιση που τοποθετεί τις προσδοκίες των µετόχων και την αρχή της διαρκούς
βελτίωσης και της καινοτοµίας στο κέντρο των επιχειρηµατικών στρατηγικών. Το
περιεχόµενο της ΕΚΕ εξαρτάται από τη συγκεκριµένη κατάσταση της κάθε
επιχείρησης και από το συγκεκριµένο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, είτε στην
Ευρώπη είτε αλλού. Εν όψει της διεύρυνσης της ΕΕ είναι σηµαντικό, ωστόσο, να
αυξηθεί η κοινή αντιµετώπιση τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες.
Η αυξανόµενη αναγνώριση της ΕΚΕ
Η ΕΚΕ αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις, τα άτοµα που χαράσσουν πολιτική και
τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, ως σηµαντικό στοιχείο νέων και αναδυόµενων
µορφών διακυβέρνησης, που µπορεί να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις εξής
θεµελιώδεις αλλαγές:
· Η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά
παράλληλα αύξησε την οργανωτική πολυπλοκότητα και η αυξανόµενη επέκταση
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό οδήγησε σε νέες ευθύνες σε
παγκόσµια κλίµακα, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες.
· Η εικόνα και η φήµη παίζουν διαρκώς σηµαντικότερο ρόλο στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον των επιχειρήσεων, καθώς οι καταναλωτές και οι ΜΚΟ ζητούν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
παράγονται τα προϊόντα και προσφέρονται οι υπηρεσίες και για τον αντίκτυπό
τους στη βιωσιµότητα, και τείνουν να ανταµείβουν µε την συµπεριφορά τους, τις
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες.
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· Εν µέρει ως συνέπεια του παραπάνω, τα οικονοµικά ενδιαφερόµενα µέρη ζητούν
την αποκάλυψη πληροφοριών που ξεπερνούν την παραδοσιακή σύνταξη
οικονοµικών εκθέσεων, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να προσδιορίσουν
καλύτερα τους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνου που ενυπάρχουν σε µια
επιχείρηση και την ανταπόκρισή της στην κοινή γνώµη.
· Καθώς η γνώση και η καινοτοµία γίνονται διαρκώς σηµαντικότερες για την
ανταγωνιστικότητα, οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρήσουν
το υψηλά ειδικευµένο και ικανό προσωπικό τους.
Η παγκόσµια διάσταση της ΕΚΕ
Οι απαντήσεις στο πράσινο βιβλίο απέδειξαν την παγκόσµια φύση των ζητηµάτων
και ανησυχιών της ΕΚΕ, που αντανακλούν το γεγονός ότι διαρκώς περισσότερες
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων ΜΜΕ, εξαπλώνουν τις δραστηριότητες τους σε
παγκόσµια κλίµακα, εκµεταλλευόµενες την απελευθέρωση της αγοράς και την
εµπορική ολοκλήρωση και αντλώντας από θυγατρικές και προµηθευτές στις
αναπτυσσόµενες χώρες.
Η παγκόσµια διακυβέρνηση και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στο εµπόριο, τις
επενδύσεις και τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι ανάµεσα στα κύρια ζητήµατα στη
συζήτηση για την ΕΚΕ. Πράγµατι, η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ζητήµατα και
τις ανησυχίες της ΕΚΕ θα συνεισφέρει στην προώθηση πιο βιώσιµων επενδύσεων,
πιο αποτελεσµατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και µεταφορών τεχνολογίας.
Η διαδικασία της απελευθέρωσης του εµπορίου και των χρηµατοοικονοµικών
αγορών πρέπει να συνοδεύονται από την κατάλληλη πρόοδο προς ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών της διαστάσεων. Λόγω της παγκοσµιοποίησης οι
επιχειρήσεις εκτίθενται διαρκώς περισσότερο στη διασυνοριακή οικονοµική
εγκληµατικότητα, που απαιτεί µια διεθνή απάντηση.
Με τη συµµόρφωσή τους προς διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις µπορούν να βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι οι διεθνείς εµπορικές
αγορές λειτουργούν µε πιο βιώσιµο τρόπο και εποµένως είναι σηµαντικό η
προώθηση της ΕΚΕ σε διεθνές επίπεδο να βασιστεί σε διεθνή πρότυπα και
συµφωνηθέντα εργαλεία.
Επί του παρόντος, αυτά τα συµφωνηθέντα εργαλεία είναι δύο ειδών. Πρώτον, οι
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι το πιο
πλήρες, επικυρωµένο διεθνώς σύνολο κανόνων που διέπουν τις δραστηριότητες των
πολυεθνικών. Κατά την προώθηση της ΕΚΕ στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι
επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν και να προβάλλουν την εµµονή τους σε
αυτές παγκοσµίως. ∆εύτερον, εκτός από την ΕΚΕ, υπάρχουν διεθνείς συµβάσεις και
πρέπει να προωθηθεί η εφαρµογή τους από τις κυβερνήσεις. Στην ανακοίνωσή της
για την προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής
διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης2, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να
εξασφαλιστεί ο σεβασµός των βασικών κανόνων εργασίας στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης. Τόνισε ιδιαίτερα την παγκοσµιότητα των βασικών κανόνων

2
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εργασίας και την ανάγκη για διεθνείς κώδικες δεοντολογίας που θα ενσωµατώνουν
τις θεµελιώδεις συµβάσεις της ∆ΟΕ.
Ταυτόχρονα, ο προσδιορισµός κοινών πλαισίων για τη διεθνή διάσταση της ΕΚΕ
αποτελεί πρόκληση λόγω της ποικιλοµορφίας των πλαισίων εσωτερικής πολιτικής,
προστασίας των εργαζοµένων και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Αρκετές
πρωτοβουλίες στις οποίες συµµετέχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως οι επενδυτές
για την Αφρική, το παγκόσµιο συµβούλιο επιχειρήσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη,
και το διεθνές σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών προσπάθησαν να προσδιορίσουν
βασικές αρχές και πρακτικές. Βάση της προσέγγισης αυτής πρέπει να είναι, ότι τόσο
σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εφαρµογή των αρχών της ΕΚΕ θα
πρέπει επίσης να προχωρήσει πιο πέρα από τις νοµικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει
να πληρούν οι επιχειρήσεις και οι προσεγγίσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τη
γνωµοδότηση των τοπικών ενδιαφερόµενων µερών.
Οι απαντήσεις στο πράσινο βιβλίο τόνισαν επίσης το σηµαντικό ρόλο που παίζουν οι
κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισµοί και η κοινωνία των πολιτών στην
ευαισθητοποίηση και την εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προτύπων. Η προστιθέµενη αξία της δραστηριότητας της ΕΕ στον
τοµέα αυτό, και στην προώθηση της διεθνούς διάστασης της ΕΚΕ αναπτύσσεται στο
τµήµα 7.6.
Προκλήσεις για τη µελλοντική της διάδοση
Οι προκλήσεις για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση, διάδοση και υιοθέτηση
πρακτικών της ΕΚΕ µεταξύ των επιχειρήσεων οφείλονται σε έλλειψη:
· γνώσεων σχετικά µε τη σχέση ανάµεσα στην ΕΚΕ και την επίδοση της
επιχείρησης (τα “οικονοµικά επιχειρήµατα”)·
· οµοφωνίας ανάµεσα στα διάφορα εµπλεκόµενα µέρη σχετικά µε την κατάλληλη
έννοια που θα λαµβάνει υπόψη την παγκόσµια διάσταση της ΕΚΕ, ιδίως την
ποικιλοµορφία των πλαισίων εσωτερικής πολιτικής ανά τον κόσµο·
· διδασκαλίας και κατάρτισης σχετικά µε το ρόλο της ΕΚΕ, ιδίως στις εµπορικές
σχολές και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων·
· ευαισθητοποίησης και πόρων στις ΜΜΕ·
· διαφάνειας, που προέρχεται από την έλλειψη γενικώς αποδεκτών εργαλείων για
το σχεδιασµό, τη διαχείριση και την κοινοποίηση πολιτικών για την ΕΚΕ·
· αναγνώριση και υποστήριξη από τους καταναλωτές και τους επενδυτές των
τακτικών της ΕΚΕ·
· συνέπειας στις δηµόσιες πολιτικές.
Για ένα πλαίσιο δράσης της ΕΕ για την ΕΚΕ
Καταρχήν, η υιοθέτηση της ΕΚΕ είναι σαφώς θέµα που αφορά τις ίδιες τις
επιχειρήσεις, που διαµορφώνεται δυναµικά από την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις
επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη τους. Ωστόσο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις
ότι η ΕΚΕ δηµιουργεί αξία για την κοινωνία συµβάλλοντας σε πιο βιώσιµη
ανάπτυξη, ο ρόλος που πρέπει να αναλάβουν οι δηµόσιες αρχές είναι να
προωθήσουν τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές των
επιχειρήσεων.
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Η ανάγκη δηµόσιας δράσης για την προώθηση της ΕΚΕ προκύπτει επίσης από την
ανεπαρκή διακυβέρνηση σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο. Στην ανακοίνωσή της
"προς µια παγκόσµια σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη" (13.2.2002), η Επιτροπή
τόνισε ότι η παγκοσµιοποίηση µπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα εάν
προχωρήσει ανεξέλεγκτα. Οι δηµόσιες πολιτικές για την ΕΚΕ µπορεί να βοηθήσουν
στη θετική διαµόρφωση της παγκοσµιοποίησης, προωθώντας τις ορθές πρακτικές
των επιχειρήσεων που συµπληρώνουν τις δηµόσιες προσπάθειες για βιώσιµη
ανάπτυξη.
Η κοινοτική δράση στον τοµέα της ΕΚΕ πρέπει να βασιστεί στις θεµελιώδεις αρχές
που καθορίζονται στις διεθνείς συµβάσεις και να αναπτυχθεί σεβόµενη πλήρως τις
αρχές της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι που
µαρτυρούν την ευκαιρία και την ανάγκη για κοινοτική δράση στον τοµέα της ΕΚΕ.
Πρώτον, η ΕΚΕ µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για την προώθηση των
κοινοτικών πολιτικών. ∆εύτερον, ο πολλαπλασιασµός των διαφόρων εργαλείων της
ΕΚΕ (όπως είναι τα πρότυπα διαχείρισης, τα συστήµατα επισήµανσης και
πιστοποίησης, η υποβολή εκθέσεων, κτλ.) που είναι δύσκολο να συγκριθούν,
προκαλεί σύγχυση στις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους επενδυτές, άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη και στο κοινό και αυτό, µε τη σειρά του, θα µπορούσε να
αποτελέσει αιτία στρέβλωσης της αγοράς. Εποµένως, ο ρόλος της κοινοτικής δράσης
είναι να διευκολύνει τη σύγκλιση των χρησιµοποιούµενων εργαλείων υπό το φως
της ανάγκης να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η
διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισµού.
Οι πρακτικές και τα εργαλεία της ΕΚΕ θα είναι πιο αποτελεσµατικά εάν
εντάσσονται σε µια συντονισµένη προσπάθεια όλων των ενδιαφεροµένων για την
επίτευξη κοινών στόχων. Πρέπει να είναι διαφανή και να βασίζονται σε σαφή και
επαληθεύσιµα κριτήρια ή δείκτες σύγκρισης. Η δηµόσια πολιτική µπορεί να
συµβάλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου δράσης µε στόχο την προώθηση της
διαφάνειας, και κατά συνέπεια της αξιοπιστίας των πρακτικών της ΕΚΕ.
Αρχές της κοινοτικής δράσης
Η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει τη στρατηγική της για την προώθηση της ΕΚΕ
σε ορισµένες αρχές. Πρόκειται για τις εξής:
–
–
–
–

αναγνώριση της εθελοντικής φύσης της ΕΚΕ·
ανάγκη για αξιοπιστία και διαφάνεια των πρακτικών της ΕΚΕ·
εστίαση σε δραστηριότητες όπου η συµµετοχή της Κοινότητας προσθέτει αξία·
ισορροπηµένη και συνολική προσέγγιση της ΕΚΕ, που να περιλαµβάνει
οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και τα συµφέροντα
των καταναλωτών·
– προσοχή στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ·
– υποστήριξη προς και συµµόρφωση µε τις ισχύουσες διεθνείς συµφωνίες και τα
εργαλεία (βασικοί κανόνες εργασίας της ∆ΟΕ, κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις)
Η Επιτροπή προτείνει να επικεντρώσει τη στρατηγική της στους παρακάτω τοµείς:
(1)

Αύξηση των γνώσεων σχετικά µε τον θετικό αντίκτυπο της ΕΚΕ στις
επιχειρήσεις και τις κοινωνίες στην Ευρώπη και στο εξωτερικό και ιδίως στις
αναπτυσσόµενες χώρες·
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ανάπτυξη της ανταλλαγής εµπειρίας και ορθών πρακτικών σχετικά µε την
ΕΚΕ µεταξύ των επιχειρήσεων·
Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της ΕΚΕ·
Προώθηση της ΕΚΕ στις ΜΜΕ·
∆ιευκόλυνση της σύγκλισης και της διαφάνειας των πρακτικών και
εργαλείων της ΕΚΕ·
∆ροµολόγηση ενός πολυµερές φόρουµ σχετικά µε την ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό
επίπεδο·
Ενσωµάτωση της ΕΚΕ στις κοινοτικές πολιτικές.

Η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να εµπλέξει τις υποψήφιες χώρες όσο το δυνατόν
περισσότερο στην εφαρµογή της στρατηγικής αυτής. Θα προωθήσει επίσης την ΕΚΕ
ως κίνητρο για την αύξηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης
στις αναπτυσσόµενες χώρες.
4.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΕ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

4.1.

Αύξηση των γνώσεων σχετικά µε τον αντίκτυπο της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις και
την κοινωνία
Οι απαντήσεις στο πράσινο βιβλίο αντανακλούν την κοινή συναίνεση µεταξύ των
επιχειρήσεων σχετικά µε την προοπτική η ΕΚΕ να έχει στρατηγική σηµασία για την
εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης επιτυχίας των επιχειρήσεων.
Η δυνατότητα των πολιτικών της ΕΚΕ να ενισχύσουν τη συµβιωτική σχέση
επιχειρήσεων και κοινωνίας έχει ήδη επιδειχθεί σε τοµείς όπως η βιώσιµη ανάπτυξη,
η εκπαίδευση και η κοινωνική συνοχή. Η ΕΚΕ µπορεί να υποστηρίξει τη δηµιουργία
µιας ατµόσφαιρας εµπιστοσύνης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, που οδηγεί σε
ισχυρότερη δέσµευση των εργαζοµένων και υψηλότερη επίδοση στην καινοτοµία.
Μια παρόµοια ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης στη συνεργασία µε τα άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη (επιχειρηµατικούς εταίρους, προµηθευτές και καταναλωτές)
µπορεί να αυξήσει την επίδοση της εξωτερικής καινοτοµίας. Η εµπιστοσύνη των
καταναλωτών που ενισχύεται µε την ΕΚΕ µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην
οικονοµική ανάπτυξη. Ειδικότερα, µέσω των πρακτικών της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις
µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέµηση της
διαφθοράς και της δωροδοκίας και να βοηθήσουν στην πρόληψη της χρήσης των
επιχειρήσεων για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
για τη χρηµατοδότηση εγκληµατικών δραστηριοτήτων.
Οι πολιτικές της ΕΚΕ µπορούν να προωθήσουν επίσης το όφελος για την κοινωνία
που δηµιουργούν οι επιχειρήσεις σε σχέση µε την καινοτοµία. Καινοτοµικές
πρακτικές µε στόχο καλύτερες θέσεις εργασίες, ασφαλέστερους και πιο φιλικούς για
τους εργαζοµένους χώρους εργασίας, την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
στις πολιτικές, και τη µεταφορά της καινοτοµίας ή της τεχνολογίας στις τοπικές
κοινότητες και στις αναπτυσσόµενες χώρες, που οδηγούν σε πιο ισόρροπη
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ανάµεσα στο Βορρά και στο Νότο, είναι
περαιτέρω παραδείγµατα οφελών για την κοινωνία που δηµιουργούνται από
κοινοτοµικές επιχειρήσεις. Πράγµατι, η ΕΚΕ µπορεί να παίξει θετικό ρόλο στην
προώθηση της ανάπτυξης σε τρίτες χώρες βοηθώντας στη δηµιουργία διαλόγου
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ανάµεσα στις χώρες αυτές, τις δηµόσιες αρχές τους, τους κοινωνικούς εταίρους και
την κοινωνία των πολιτών και τις ξένες εταιρείες.
Η επιθυµία των επιχειρήσεων να βελτιώσουν τη διαχείριση του κινδύνου τους
αποτελεί ισχυρό παράγοντα αποδοχής της ΕΚΕ. Οι επιχειρήσεις συµφωνούν γενικά
ότι η ΕΚΕ τις βοηθά στη διαχείριση των κινδύνων τους, των άυλων στοιχείων του
ενεργητικού, των εσωτερικών τους διαδικασιών και των σχέσεών τους µε τα
εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη. Έχει υποστηριχθεί επίσης ότι οι
ευκαιρίες και τα πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις που πηγάζουν από την τήρηση
διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συµβάσεων, κανόνων ή άλλων µη
υποχρεωτικών κανόνων µπορεί να αντισταθµίσουν το κόστος. Η ΕΚΕ µπορεί να
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης, ιδίως µακροπρόθεσµα. Αν και
οι περισσότερες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η ΕΚΕ έχει θετικό
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως µακροπρόθεσµα, δεν είναι σε θέση να
προσδιορίσουν ποσοτικά το αποτέλεσµα αυτό.
Βάσιµες ενδείξεις ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη υποστηρίζει την
ανταγωνιστικότητα και εποµένως τη βιώσιµη ανάπτυξη, ιδίως στις ΜΜΕ, θα ήταν το καλύτερο
και πιο αποτελεσµατικό επιχείρηµα για την ενθάρρυνση της εφαρµογής της ΕΚΕ από τις
επιχειρήσεις, ιδίως µέσω:
– της ενίσχυσης της έρευνας σχετικά µε το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες οι επιχειρήσεις
που υιοθετούν την ΕΚΕ µπορούν να συνεισφέρουν στο στόχο της αυξηµένης
ανταγωνιστικότητας και µιας πιο βιώσιµης ανάπτυξης: η καθιέρωση ενός τοµέα
προτεραιότητας µε θέµα "πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης" στο
πρόγραµµα πλαίσιο για το 2002-2006 δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα συνεισφέρει στην απόκτηση των γνώσεων
αυτών·
– της υποστήριξης δραστηριοτήτων που προωθούνται από τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς
εταίρους, τα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, µε στόχο
τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε την ΕΚΕ·
– της ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε πρακτικές της ΕΚΕ και τα
αποτελέσµατά τους για τις επιχειρήσεις και τις χώρες υποδοχής.

4.2.

Ανάπτυξη της ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά µε την
ΕΚΕ ανάµεσα στις επιχειρήσεις
Στις απαντήσεις τους στο πράσινο βιβλίο, επιχειρηµατικές οργανώσεις και
µεµονωµένες επιχειρήσεις τόνισαν τη σηµασία της ανταλλαγής εµπειρίας και ορθών
πρακτικών σχετικά µε την ΕΚΕ ανάµεσα στις επιχειρήσεις, ως σηµαντικό µέσο για
την περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
εξοικειωθούν µε την έννοια, να συγκρίνουν τη θέση τους σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές τους και να καταλήξουν σε οµοφωνία σχετικά µε τα εργαλεία της,
όπως τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων ή τις διαδικασίες επαλήθευσης. Οι ανταλλαγές
αυτές θα µπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ωφέλιµες σε τοµεακό επίπεδο, όπου µπορούν
να παίξουν σηµαντικό ρόλο στον εντοπισµό κοινών προκλήσεων και επιλογών για
συνεργασία µεταξύ των ανταγωνιστών. Η συνεργασία αυτή θα µπορούσε να µειώσει
το κόστος προσαρµογής της ΕΚΕ και να συµβάλλει στη δηµιουργία ίσων όρων
ανταγωνισµού. Θα µπορούσε επίσης να βοηθήσει στη διάδοση της ΕΚΕ στις
αλυσίδες εφοδιασµού.
Οι συνεταιρισµοί, τα σωµατεία και οι σύλλογοι, ως οργανώσεις που διευθύνονται
από τα µέλη τους, έχουν µακρά παράδοση στο συνδυασµό της οικονοµικής
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βιωσιµότητας µε την κοινωνική ευθύνη. Αυτό εξασφαλίζεται µέσω του διαλόγου
των ενδιαφερόµενων µερών και της συµµετοχικής διαχείρισης και εποµένως
µπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για άλλες οργανώσεις.
Η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων φόρουµ για την ανταλλαγή καλής πρακτικής και
εµπειρίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, θα µπορούσε
να ενισχυθεί µε την καλύτερη δικτύωση και το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους.
Η ενσωµάτωση της ΕΚΕ στο έργο των ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων
θα διευκόλυνε το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ τους.

4.3.

Ανάπτυξη της ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά µε την
ΕΚΕ ανάµεσα στα κράτη µέλη
Αρκετά κράτη µέλη έχουν αναπτύξει πολιτικές ΕΚΕ, οι οποίες διαφέρουν επειδή
αντανακλούν τις εθνικές παραδόσεις, συνθήκες και προκλήσεις. Για να διευκολύνει
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εθνικές πολιτικές και να ενισχύσει το
έργο της στον τοµέα της ΕΚΕ, η Επιτροπή συγκρότησε µια οµάδα κοινωνικών
εκπροσώπων υψηλού επιπέδου από τα κράτη µέλη που συνεδριάζουν σε τακτική
βάση.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διάδοση
ορθών πρακτικών σχετικά µε στρατηγικές και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, µε ιδιαίτερη
έµφαση στις ΜΜΕ, και σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διερεύνηση και καθιέρωση
συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας καθώς και άλλες πολιτικές (νοµοθεσία και
υποστήριξη που συνδέονται µε την ΕΚΕ). Θα προτείνει επίσης την αξιολόγηση από οµοτίµους
των πρακτικών της ΕΚΕ στα κράτη µέλη, αξιολογώντας την επίδοση και την προστιθέµενη
αξία των κανονιστικών πλαισίων και των προγραµµάτων παρακολούθησης.

4.4.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της ΕΚΕ
Οι περισσότεροι ανταποκρινόµενοι στο πράσινο βιβλίο τόνισαν τη σηµασία της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης διευθυντών, εργοδοτών και άλλων παραγόντων για
την προώθηση της ΕΚΕ. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, σε όλα τα επίπεδα, θα παίξει
κύριο ρόλο για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης στους πολίτες,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εργάζονται – ή θα εργαστούν – στον κόσµο των
επιχειρήσεων ή έξω από αυτόν. Μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο αυτό, επιτρέποντας
στους πολίτες να καταλάβουν και να εκτιµήσουν τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές
και ηθικές αξίες και παρέχοντας τους τα εφόδια προκειµένου να λαµβάνουν
ενηµερωµένες αποφάσεις. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στον τοµέα της διοίκησης
επιχειρήσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την ΕΚΕ στο πλαίσιο αυτό, και
η ενθάρρυνση ενός αποτελεσµατικού διαλόγου ανάµεσα στον κόσµο των
επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης σχετικά µε το θέµα αυτό µπορεί να συνεισφέρει
στην προώθηση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ.
Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε σχέση µε την ενσωµάτωση των αρχών της ΕΚΕ στη γενική
εκπαίδευση καθώς και στη διοίκηση επιχειρήσεων θα µπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω στα
εκπαιδευτικά συστήµατα, τις εταιρείες, του εκπροσώπους των εργαζοµένων και άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών.
Τα διαρθρωτικά ταµεία παρέχουν σηµαντική οικονοµική υποστήριξη για την οικονοµική και
κοινωνική µετατροπή των τοµέων που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές δυσχέρειες και για την
προσαρµογή και τον εκσυγχρονισµό των πολιτικών και των συστηµάτων εκπαίδευσης,
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κατάρτισης και απασχόλησης, µε στόχο ιδίως να αυξηθεί η προσαρµοστικότητα και η
απασχολησιµότητα των εργαζοµένων. Από την άποψη αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να προωθήσει την ΕΚΕ στην κατάρτιση στον τοµέα της
διοίκησης επιχειρήσεων και για άλλους εργαζοµένους, καθώς και για την ανάπτυξη διδακτικού
υλικού και µαθηµάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
προσφέρουν δια βίου µάθηση, σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις.

4.5.

Προώθηση της ΕΚΕ στις ΜΜΕ
Η έννοια της ΕΚΕ αναπτύχθηκε κυρίως από και για τις µεγάλες πολυεθνικές
επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Επιτροπής που δίνει προτεραιότητα
στις µικρές επιχειρήσεις, η έννοια, οι πρακτικές και τα εργαλεία της ΕΚΕ πρέπει να
προσαρµοστούν έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για τις ειδικές συνθήκες των ΜΜΕ,
που αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Λόγω της
µικρότερης πολυπλοκότητάς τους και του ισχυρού ρόλου του ιδιοκτήτη, οι ΜΜΕ
συχνά διαχειρίζονται τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία µε πιο διαισθητικό και
άτυπο τρόπο από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Πράγµατι, πολλές ΜΜΕ εφαρµόζουν ήδη
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές χωρίς να γνωρίζουν την έννοια
της ΕΚΕ ή να κοινοποιούν τις δραστηριότητές τους. Οι πρακτικές αυτές συχνά
ορίζονται και νοούνται ως υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα από τις ΜΜΕ.
Το 50% των πρόσφατα ερωτηθέντων3 ευρωπαϊκών ΜΜΕ δήλωσε ότι πραγµατοποιεί
ήδη κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες δραστηριότητες υπέρ των εξωτερικών
τους ενδιαφερόµενων µερών. Οι κοινοτικές και κοινωνικές υποχρεώσεις που έχουν
αναλάβει θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τοπικές σε έκταση, περιστασιακής
φύσης, και ασύνδετες µε την επιχειρηµατική στρατηγική. Το κύριο κίνητρο είναι
σκέψεις δεοντολογικού χαρακτήρα του ιδιοκτήτη /διαχειριστή, αν και σηµαντικός
αριθµός των ΜΜΕ αναγνωρίζει επίσης τα οφέλη για την επιχείρηση όπως είναι οι
καλύτερες σχέσεις µε τους καταναλωτές και την τοπική κοινότητα. Επιπλέον,
αποδεικνύεται ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στο στρατηγικό επίκεντρο των
ΜΜΕ και τις κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες τους: οι ΜΜΕ που εστιάζουν
στην καινοτοµία, την ποιότητα και την ανάπτυξη έχουν καλύτερη επίδοση και στην
τρέχουσα ή µελλοντική κοινωνική δέσµευση. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης φαίνεται
να είναι το πιο σηµαντικό εµπόδιο για την κοινωνική δέσµευση, ιδίως στις
µικρότερες ΜΜΕ, ενώ ακολουθούν οι περιορισµένοι πόροι. Οι σύλλογοι µικρών
επιχειρήσεων, οι οργανισµοί υποστήριξης και τα δίκτυα πρέπει να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση µε την παροχή πληροφοριών, εργαλείων
φιλικών προς το χρήστη και τη διάδοση περιπτώσεων ορθής πρακτικής.
Καθώς οι ΜΜΕ δεν αντλούν αξία από την δέσµευσή τους µε τον ίδιο τρόπο όπως οι
µεγάλες επιχειρήσεις, είναι σηµαντικό να βοηθήσουµε τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν µια
πιο στρατηγική προσέγγιση. Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε τα
οικονοµικά επιχειρήµατα για διαφορετικά είδη ΜΜΕ που λειτουργούν σε
διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα είναι κρίσιµη για την καλύτερη κατανόηση και
µεγαλύτερη συµµετοχή των ΜΜΕ. Στο µέλλον, η πιο σηµαντική πίεση για την
υιοθέτηση πρακτικών της ΕΚΕ από τις ΜΜΕ αναµένεται να ασκηθεί από τους

3

Η έρευνα της ENSR το 2001 σε περισσότερες από 7.000 ΜΜΕ στην: European SMEs and Social and
Environmental Responsibility, report published in the 7th Observatory of European SMEs (Οι
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, έκθεση που δηµοσιεύθηκε στο έβδοµο
παρατηρητήριο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ), 2002, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Επιχειρήσεων
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm)
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µεγάλους επιχειρηµατικούς πελάτες τους, που µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να
βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές µε την παροχή
κατάρτισης, µε προγράµµατα καθοδήγησης και µε άλλες πρωτοβουλίες.
Για να διευκολυνθεί η ευρύτερη υιοθέτηση υπεύθυνων επιχειρηµατικών πρακτικών από τις
ΜΜΕ, χρειάζεται µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα οικονοµικάοφέλη που επιφέρουν
και η προώθησή τους ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, καθώς και:
– έργο για την καλύτερη κατανόηση της σηµερινής κοινωνικής και περιβαλλοντικής
δέσµευσης των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένης έρευνας σχετικά µε απόψεις της ΕΚΕ που
αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ και µε οικονοµικά επιχειρήµατα·
– προώθηση της ανταλλαγής και διάδοσης περιπτώσεων ορθής πρακτικής που εντοπίζονται
µε τη βοήθεια εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών,
οργανώσεων εκπροσώπων των ΜΜΕ, οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων και
οργανώσεων των καταναλωτών (π.χ. µέσω δηµοσιεύσεων, συλλογής ορθών πρακτικών σε
απευθείας σύνδεση κτλ.)·
– διευκόλυνση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών προς τον χρήστη εργαλείων, που έχουν
δηµιουργηθεί κατά παραγγελία για εκείνες τις ΜΜΕ που επιθυµούν να δεσµευθούν ή να
αναπτύξουν περαιτέρω κοινωνικά υπεύθυνες ενέργειες σε εθελοντική βάση (ενηµερωτικό
υλικό, "εργαλειοθήκη" των ΜΜΕ, κτλ.)·
– να στραφεί η προσοχή των συλλόγων ΜΜΕ και οργανισµών υποστήριξης επιχειρήσεων σε
ζητήµατα που αφορούν την ΕΚΕ προκειµένου να τα ενσωµατώσουν στην παροχή ενίσχυσης
σε υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες των ΜΜΕ·
– να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στη
διαχείριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους ευθύνης (π.χ. διοίκηση της αλυσίδας
εφοδιασµού, προγράµµατα καθοδήγησης κτλ.), σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες
ανταγωνισµού καθώς και εκείνους της ΕΕ·
– να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις ΜΜΕ σχετικά µε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων
τους στις αναπτυσσόµενες χώρες, και να προωθήσει τις προορατικές πολιτικές των ΜΜΕ,
ιδίως στους τοµείς των βασικών κανόνων εργασίας, της εκρίζωσης της παιδικής εργασίας,
της ισότητας των φύλων, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της παροχής
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της ασφάλισης.

5.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΕ
Η ΕΚΕ συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Αυτό ισχύει
ιδίως όταν µια επιχείρηση λειτουργεί σε διάφορες χώρες και οφείλει να προσαρµόσει
τις δραστηριότητές της στις συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες
αυτές. Η ποικιλοµορφία αυτή συνετέλεσε στη δηµιουργία ενός εντυπωσιακού
πλούτου εθελοντικών πρωτοβουλιών της επιχείρησης, που συχνά περιλαµβάνουν
στοιχεία καινοτοµίας, αλλά συνεπάγονται και προκλήσεις, όπως είναι η έλλειψη
διαφάνειας και συγκρισιµότητας.
Η διαφάνεια είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία της συζήτησης για την ΕΚΕ καθώς
βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις πρακτικές και τη συµπεριφορά τους· η
διαφάνεια επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις και σε τρίτους να µετρήσουν τα
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αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν4. ∆είκτες σύγκρισης της ΕΚΕ µε τους οποίους
µπορεί να µετρηθεί και να συγκριθεί η κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση των
επιχειρήσεων είναι χρήσιµοι για να παρέχουν διαφάνεια και να διευκολύνουν την
αποτελεσµατική και αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση. Το ενδιαφέρον για τους
δείκτες σύγκρισης είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθούν οι κατευθυντήριες γραµµές, οι
αρχές και οι κώδικες κατά την τελευταία δεκαετία. ∆εν είναι όλα αυτά τα εργαλεία
συγκρίσιµα όσον αφορά την έκταση, το σκοπό, την εκτέλεση ή την καταλληλότητα
για συγκεκριµένες επιχειρήσεις, τοµείς ή βιοµηχανίες. ∆εν καλύπτουν την ανάγκη
για πραγµατική διαφάνεια σχετικά µε την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση
της επιχείρησης. Καθώς οι προοπτικές για την ΕΚΕ καθορίζονται καλύτερα,
χρειάζεται µια ορισµένη σύγκλιση των εννοιών, των µέσων και των πρακτικών, που
θα αυξήσουν τη διαφάνεια χωρίς να καταπνίξουν την καινοτοµία και θα προσφέρουν
πλεονεκτήµατα σε όλες τις πλευρές. Οι δείκτες σύγκρισης της ΕΚΕ πρέπει να
στηριχθούν σε βασικές αξίες και σε διεθνώς αποδεκτά εργαλεία, όπως είναι οι
βασικοί κανόνες εργασίας της ∆ΟΕ και οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Αρχίζουν να εµφανίζονται αρκετές διεθνείς πρωτοβουλίες εκ µέρους των
ενδιαφερόµενων µερών, οι οποίες προωθούνται από τις δυνάµεις της αγοράς, και
επιδιώκουν τη σύγκλιση και τη διαφάνεια στον τοµέα της ΕΚΕ. Τα κράτη µέλη
έχουν αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθησή τους, σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες προσεγγίσεις τους όσον αφορά την ΕΚΕ. Η Επιτροπή επιθυµεί να
αναλάβει το ρόλο της διευκολύνοντας τη σύγκλιση και τη διαφάνεια στον τοµέα της
ΕΚΕ, διευκολύνοντας την ανάπτυξη, τη διάδοση και την αποδοχή αυτών των
διεθνών πολυµερών πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόµενων
µερών.
Είναι επιθυµητή µεγαλύτερη σύγκλιση και διαφάνεια στους εξής τοµείς:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.1.

Κώδικες δεοντολογίας,
Πρότυπα διαχείρισης
Μέτρηση, υποβολή εκθέσεων και επικύρωση των αποτελεσµάτων
Επισήµανση
Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις

Κώδικες δεοντολογίας
Το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο και τα πρότυπα δεοντολογίας της βιοµηχανίας ώθησε πολλές επιχειρήσεις,
ιδίως εκείνες που παράγουν καταναλωτικά αγαθά, να υιοθετήσουν κώδικες
δεοντολογίας που αφορούν τα εργατικά θέµατα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το
περιβάλλον.
Οι κώδικες δεοντολογίας είναι καινοτοµικά και σηµαντικά εργαλεία για την
προώθηση των θεµελιωδών ανθρώπινων, εργατικών και περιβαλλοντικών
δικαιωµάτων και των πρακτικών κατά της διαφθοράς - ιδίως σε χώρες όπου οι
δηµόσιες αρχές δεν καταφέρνουν να εφαρµόσουν τα ελάχιστα πρότυπα. Ωστόσο,
πρέπει να υπογραµµιστεί ότι συµπληρώνουν χωρίς να υποκαθιστούν την εθνική

4

Η µεγαλύτερη διαφάνεια εµποδίζει επίσης τη χρησιµοποίηση των επιχειρήσεων από το οργανωµένο
έγκληµα και από τροµοκρατικές οργανώσεις για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή την παραγωγή χρήµατος προς όφελός τους.
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νοµοθεσία, τη νοµοθεσία της ΕΕ και τη διεθνή νοµοθεσία και τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις.
Η µεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση µε τους κώδικες είναι να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή, παρακολούθηση και επαλήθευσή τους. Από την άποψη
αυτή, η Επιτροπή προωθεί την ευρεία προσκόλληση των επιχειρήσεων σε κώδικες
δεοντολογίας που αναπτύσσονται από διεθνείς οργανισµούς. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στην εφαρµογή των κωδίκων σε σχέση µε τους εργαζοµένους στον
παραδοσιακό τοµέα εργασιών και τους υπεργολάβους και στις περιοχές ελεύθερου
εµπορίου.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι κώδικες δεοντολογίας πρέπει:
– να στηρίζονται στις θεµελιώδεις συµβάσεις της ∆ΟΕ και τις κατευθυντήριες
γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως ελάχιστο κοινό πρότυπο
αναφοράς·
– να περιλαµβάνουν τους κατάλληλους µηχανισµούς αξιολόγησης και επαλήθευσης
της εφαρµογής τους, καθώς και ένα σύστηµα συµµόρφωσης·
– να εµπλέκουν τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα συναφή ενδιαφερόµενα µέρη
που επηρεάζονται από τους κώδικες αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στις
αναπτυσσόµενες χώρες, κατά την εκπόνηση, εφαρµογή και την παρακολούθησή
τους.
– να διαδίδουν την εµπειρία ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή καλεί το πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ (βλέπε παρακάτω) να εξετάσει την
αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία των υφιστάµενων κωδίκων συµπεριφοράς και τρόπους
προώθησης της σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.2.

Πρότυπα διαχείρισης
Έχοντας να αντιµετωπίσουν ένα διαρκώς ευρύτερο φάσµα πολύπλοκων ζητηµάτων
σε τοµείς όπως οι εργασιακές πρακτικές και οι σχέσεις µε τους προµηθευτές, µε
επιπτώσεις σε ολόκληρη την οργάνωσή τους, οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον
τοµέα, το µέγεθος, την ιεραρχική δοµή ή την ωριµότητα τους, θα ωφεληθούν από
την ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις καθηµερινές τους
λειτουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, τα συστήµατα διαχείρισης της ΕΚΕ - όπως τα
συστήµατα διοίκησης ολικής ποιότητας - θα µπορούσαν να επιτρέψουν στις
επιχειρήσεις να έχουν σαφή εικόνα του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους
αντικτύπου, να θέσουν ως στόχο τις σηµαντικότερες επιπτώσεις τους και να τις
διαχειριστούν σωστά.
Το σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS), για παράδειγµα,
επιτρέπει την εθελοντική συµµετοχή σε ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Είναι ένα σύστηµα για επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς που προτίθενται να
δεσµευθούν για να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν την
περιβαλλοντική και οικονοµική τους επίδοση. Επιπλέον, η ενεργητική συµµετοχή
των εργαζοµένων αποτελεί την κινητήρια δύναµη του EMAS και συνεισφέρει στην
κοινωνική διαχείριση των οργανισµών.
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Η Επιτροπή θα προωθήσει την εισαγωγή του EMAS ως εργαλείο της ΕΚΕ και θα διερευνήσει
τη δυνατότητα εφαρµογής της προσέγγισης του EMAS για να αντιµετωπίσει την κοινωνική
επίδοση των επιχειρήσεων και άλλων οργανισµών. Καλεί το πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ
(βλέπε παρακάτω) να εξετάσει το ζήτηµα αυτό.

5.3.

Μέτρηση, υποβολή εκθέσεων και επικύρωση των αποτελεσµάτων (assurance)
Την τελευταία δεκαετία, διαρκώς περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να
δηµοσιεύουν πληροφορίες σχετικά µε την κοινωνική και περιβαλλοντική τους
επίδοση. Η δηµοσίευση στις εκθέσεις του "τριπλού αποτελέσµατος" βάσει
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών αναδύεται ως ορθή
πρακτική. Σε αυτό το πρώιµο στάδιο πειραµατισµού, η ευελιξία µπορεί να
εξασφαλίσει ότι η υποβολή εκθέσεων είναι κατάλληλη για την κάθε µεµονωµένη
επιχείρηση. Ωστόσο, µεγαλύτερη οµοφωνία σχετικά µε το είδος των πληροφοριών
που πρέπει να αποκαλύπτονται, τη µορφή των εκθέσεων, τους χρησιµοποιούµενους
δείκτες και την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου θα επέτρεπε µια
πιο χρήσιµη συγκριτική αξιολόγηση και ανακοίνωση της επίδοσης των επιχειρήσεων
σε συγκεκριµένους τοµείς και για επιχειρήσεις παρόµοιου µεγέθους. Οι
κατευθυντήριες γραµµές που ανέπτυξε η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε
παγκόσµιο επίπεδο (Global Reporting Initiative - GRI) αποτελούν ένα καλό
παράδειγµα κατευθυντήριων γραµµών για την υποβολή εκθέσεων που θα µπορούσε
να αποτελέσει τη βάση αυτής της οµοφωνίας.
Η έκθεση Gyllenhammar για τη “∆ιαχείριση της αλλαγής” αναφέρθηκε στην
ανάγκη, οι κοινωνικές εκθέσεις να συντάσσονται ύστερα από διαβούλευση µε τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων και να περιέχουν διαρθρωµένες πληροφορίες
σχετικά µε πρακτικές και πολιτικές που σχετίζονται µε την απασχόληση και τις
συνθήκες εργασίας.
Στην ανακοίνωσή της περί της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (15/5/2001), η
Επιτροπή κάλεσε όλες τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, µε προσωπικό άνω των 500
ατόµων, να δηµοσιεύσουν ένα "τριπλό αποτέλεσµα" στις ετήσιες εκθέσεις τους προς τους
µετόχους το οποίο να µετρά τις επιδόσεις τους µε βάση οικονοµικά, περιβαλλοντικά και
κοινωνικά κριτήρια.5
Η Επιτροπή καλεί το πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ (βλέπε παρακάτω) να αναπτύξει κοινώς
αποδεκτές κατευθυντήριες γραµµές και κριτήρια µέτρησης, υποβολής εκθέσεων και
επικύρωσης των αποτελεσµάτων ως τα µέσα του 2004.

5.4.

Επισήµανση
Το δικαίωµα των καταναλωτών για πληροφόρηση θεµελιώνεται στη συνθήκη ΕΕ. Οι
πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και προσιτές για να είναι χρήσιµες στους
καταναλωτές. Καθώς οι καταναλωτές εκφράζουν διαρκώς περισσότερο την
προτίµησή τους προς κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα και
υπηρεσίες, η πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες σχετικά µε τις κοινωνικές και

5

Στην πρόσφατη πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της τέταρτης (78/660/ΕΟΚ) και της έβδοµης
(83/349/ΕΟΚ) οδηγίας του Συµβουλίου, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2002 ως COM(2002)259, η
Επιτροπή πρότεινε τροποποιήσεις των οδηγιών αυτών για την προώθηση της συµπερίληψης, στην
ετήσια έκθεση, πληροφοριών µη οικονοµικής φύσης που σχετίζονται µε την κατανόηση της επίδοσης
της επιχείρησης και της θέσης της κατά τη λήξη του έτους - δηλαδή η ετήσια έκθεση δεν πρέπει να
περιορίζεται στις οικονοµικές απόψεις της επίδοσης ή τη θέση κατά τη λήξη του έτους.
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περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής είναι εξαιρετικά σηµαντική για να τους
βοηθήσει να κάνουν ενηµερωµένες επιλογές. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται σε
διάφορες µορφές και από διάφορες πηγές, που περιλαµβάνουν τους ισχυρισµούς του
παραγωγού, πληροφορίες από οργανώσεις των καταναλωτών και επισήµανση που
έχει επαληθευθεί από τρίτους.
Η τήρηση κοινώς αποδεκτών κριτηρίων για τη διατύπωση και την αξιολόγηση
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ισχυρισµών αυτοδηλωτικού χαρακτήρα θα
συνεισφέρει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας των
ισχυρισµών αυτών. Η παρακολούθηση των ισχυρισµών από τα κράτη µέλη και τα
ενδιαφερόµενα µέρη είναι απαραίτητη. Η Επιτροπή ολοκληρώνει κατευθυντήριες
γραµµές για τη διατύπωση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών αυτοδηλωτικών
ισχυρισµών από τους παραγωγούς ή τους διανοµείς, µε βάση το πρότυπο ISO
14021:1999 και µε στόχο την πρόληψη των παραπλανητικών ισχυρισµών και την
ενθάρρυνση των σωστών.
Οι καταναλωτές λαµβάνουν επίσης πληροφορίες από προγράµµατα αναγνώρισης,
όπως είναι η αναφορά των βραβείων ή επάθλων, η επισήµανση, κτλ., που
προσδιορίζουν τις ορθές πρακτικές για συγκεκριµένα θέµατα. Το οικολογικό σήµα
της ΕΕ6 καθώς και οι πρωτοβουλίες του θεµιτού εµπορίου και του εµπορίου µε
δεοντολογικά κριτήρια και της επισήµανσης αποτελούν παραδείγµατα συστηµάτων
επισήµανσης των προϊόντων που επαληθεύονται από τρίτους. Ωστόσο, διατίθενται
µόνο για ένα περιορισµένο φάσµα κατηγοριών προϊόντων. Για τα περισσότερα
καταναλωτικά προϊόντα, η πρόσβαση στις σχετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές
πληροφορίες δεν είναι εύκολη.
Τα κινήµατα του εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια και του θεµιτού εµπορίου
ευθυγραµµίζονται τώρα µε κοινές πρωτοβουλίες µε στόχο την ανάπτυξη διαφανών
και επαληθεύσιµων κριτηρίων επισήµανσης και πιστοποίησης. Η Επιτροπή επικροτεί
τις προσπάθειες αυτές καθώς και τον ορθολογισµό τις υφιστάµενης επισήµανσης µε
πρωτοβουλίες όπως το νέο σήµα θεµιτού εµπορίου που δροµολόγησαν οι διεθνείς
οργανώσεις επισήµανσης θεµιτού εµπορίου (FLO) και θα εξετάσει την ανάγκη
λήψης περαιτέρω µέτρων για την προώθηση του θεµιτού εµπορίου και του εµπορίου
µε δεοντολογικά κριτήρια.
Η συµµετοχή σε προγράµµατα επισήµανσης πρέπει να είναι εθελοντική. Τα σήµατα
πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τρόπο αντικειµενικό, διαφανή, αξιόπιστο και χωρίς
διακρίσεις, σεβόµενα τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και τους ισχύοντες κανόνες
σχετικά µε τον ανταγωνισµό. Οι βασικές εργασιακές συµβάσεις της ∆ΟΕ πρέπει να
αποτελούν το ελάχιστο σηµείο αναφοράς για παρόµοια συστήµατα. Η ΕΕ
υποστηρίζει το έργο της ∆ΟΕ σε σχέση µε ιδιωτικές εθελοντικές πρωτοβουλίες.
∆ιδάσκοντας την πρακτική της πραγµατοποίησης ενηµερωµένων επιλογών
προϊόντων, η εκπαίδευση θα µπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη καλύτερης
κατανόησης της ανάγκης για κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες.

6

Το οικολογικό σήµα της ΕΕ (“το λουλούδι”) χορηγείται σε προϊόντα µε την υψηλότερη περιβαλλοντική
ποιότητα. Το λουλούδι είναι διαφανής και αξιόπιστη επισήµανση καθώς η συµµόρφωση µε τα κριτήρια
βεβαιώνεται, επαληθεύεται και παρακολουθείται από έναν ανεξάρτητο τρίτο. Ο καταναλωτής µπορεί
να είναι βέβαιος ότι το προϊόν που φέρει την επισήµανση είναι ένα από τα καλύτερα όσον αφορά την
περιβαλλοντική του επίδοση.
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Στη νέα της στρατηγική για την πολιτική για τους καταναλωτές από το 2002 έως το 2006, η
Επιτροπή δεσµεύτηκε να εξετάσει τα υφιστάµενα ιδιωτικά προγράµµατα επισήµανσης, όπως
είναι η επισήµανση των προϊόντων βιολογικής παραγωγής, θεµιτού εµπορίου και µέτρων ΕΚΕ,
για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητά τους και την ανάγκη περαιτέρω µέτρων για την
επίτευξη των στόχων της διαφάνειας και της ενηµέρωσης των καταναλωτών µε στόχο την
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η Επιτροπή καλεί το πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ (βλέπε παρακάτω) να επιχειρήσει να
καθορίσει κοινώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραµµές για τα προγράµµατα επισήµανσης που να
υποστηρίζουν τις βασικές συµβάσεις της ∆ΟΕ και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

5.5.

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI)
Για να συνεισφέρουν οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI) στην προώθηση της
ΕΚΕ, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν από οργανισµούς αξιολόγησης
φερεγγυότητας - ανεξάρτητους συµβούλους ή τα τµήµατα SRI των τραπεζών
επενδύσεων - κριτήρια και δείκτες που να προσδιορίζουν τους παράγοντες
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και επιχειρηµατικής επιτυχίας των κοινωνικά
υπεύθυνων επιχειρήσεων.
Με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε ζητήµατα των SRI, αρκετά
κράτη µέλη έχουν ήδη υιοθετήσει νοµοθεσία που απαιτεί από τα ασφαλιστικά ταµεία
να αποκαλύπτουν εάν και πώς λαµβάνουν υπόψη τους κοινωνικούς,
περιβαλλοντικούς και δεοντολογικούς παράγοντες στις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Αν και η νοµοθεσία αυτή δεν υποχρεώνει τους διαχειριστές µετοχών των
ασφαλιστικών ταµείων να υιοθετήσουν τις πολιτικές των SRI, αυξάνει τη διαφάνειά
τους σχετικά µε το θέµα αυτό. Καθώς τα ασφαλιστικά ταµεία αρχίζουν να ζητούν
περισσότερες πληροφορίες από τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύουν, οι
επιχειρήσεις αυτές αναγνωρίζουν το πλεονέκτηµα που τους προσφέρει η
δηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κοινωνική και περιβαλλοντική τους
επίδοση.
Οι δηλώσεις για εισαγωγή χρεογράφων και τα ενηµερωτικά δελτία και οι
προσκλήσεις για εγγραφή που εκδίδονται τη στιγµή της εισαγωγής στο
χρηµατιστήριο, µπορεί να αποτελέσουν άλλη µία χρήσιµη πληγή πληροφοριών
σχετικά µε τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που επιτρέπουν στον
πιθανό επενδυτή να αξιολογήσει τους συνολικούς κινδύνους που συνδέονται µε µια
επιχείρηση.
Η Επιτροπή καλεί τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα των εργαζοµένων και τις εταιρίες
χαρτοφυλακίου επενδύσεων να αποκαλύψουν εάν και πώς λαµβάνουν υπόψη τους
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και δεοντολογικούς παράγοντες στις επενδυτικές τους
αποφάσεις.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που έχουν στόχο πρακτικές παρακολούθησης και
συγκριτικής αξιολόγησης των ασφαλιστικών ταµείων και των εταιρειών χαρτοφυλακίου
επενδύσεων (retail investment funds) σε σχέση µε την ΕΚΕ και υπέρ αυτής, και καλεί το
πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ (βλέπε παρακάτω) να εξετάσει εάν θα µπορούσε να θεσπιστεί
µια κοινή προσέγγιση της ΕΕ.
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6.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
Το προηγούµενο κεφάλαιο προσδιόρισε ορισµένους τοµείς (κώδικες δεοντολογίας·
πρότυπα διαχείρισης· µέτρηση, υποβολή εκθέσεων και εγγυήσεις· επισήµανση· και
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις) όπου είναι επιθυµητή µεγαλύτερη σύγκλιση και
διαφάνεια για να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη πρακτικών ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, µε βάση ευρωπαϊκές αξίες, και για να διευκολύνει τη συνεισφορά της στο
στρατηγικό στόχο της ΕΕ όπως καθορίστηκε στη Σύνοδο της Λισσαβώνας για το
2010.
Κοινές προσεγγίσεις και κοινές λύσεις για όλους µπορεί να µην είναι δυνατές σε
όλους τους τοµείς, καθώς η ΕΚΕ είναι ρευστή έννοια και τα ενδιαφερόµενα µέρη
έχουν επίσης διαφορετικά και συχνά αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα. Ωστόσο,
όπου αυτό είναι δυνατόν, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια δοµηµένη προσέγγιση που
στηρίζεται στην συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τα διάφορα
ενδιαφερόµενα µέρη τους, όπως περιγράφεται στο πράσινο βιβλίο, για να
αξιοποιήσει την πρακτική εµπειρία, να επιτύχει οµοφωνία και να προωθήσει την
καινοτοµία.
Η επιτυχία της ΕΕ στην προώθηση της ΕΚΕ εξαρτάται τελικά από τη γενική
“αποδοχή” των αρχών της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την
κοινωνία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων των καταναλωτών,
και από τις δηµόσιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των τρίτων χωρών, η οποία
πρέπει να βασίζεται στην εκτεταµένη συνεργασία µε τους εκπροσώπους ολόκληρης
της κοινωνίας. Η εµπλοκή όλων των ενδιαφερόµενων µερών είναι πολύ σηµαντική
για να εξασφαλιστεί η αποδοχή και η αξιοπιστία της ΕΚΕ και η καλύτερη
συµµόρφωση µε τις αρχές της. Στις απαντήσεις τους στο πράσινο βιβλίο, αρκετοί
ανταποκρινόµενοι κάλεσαν την Επιτροπή να διευκολύνει το διάλογο ανάµεσα στις
επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη τους.
Εποµένως, η Επιτροπή προτείνει να δηµιουργηθεί ένα πολυµερές φόρουµ της ΕΕ σχετικά
µε την ΕΚΕ (πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ) µε σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της
σύγκλισης των πρακτικών και εργαλείων της ΕΚΕ:
– µέσω της ανταλλαγής εµπειρίας και ορθών πρακτικών µεταξύ των φορέων σε επίπεδο ΕΕ·
– συγκεντρώνοντας τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες εντός της ΕΕ και επιδιώκοντας την
καθιέρωση µιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ και κατευθυντήριων αρχών, καθώς και ως
βάση του διαλόγου στα διεθνή φόρουµ και µε τις τρίτες χώρες·
– εντοπίζοντας και διερευνώντας τοµείς όπου απαιτείται συµπληρωµατική δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το προτεινόµενο φόρουµ, του οποίου θα προεδρεύει η Επιτροπή, θα συγκεντρώνει
40 περίπου αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, εργαζοµένων,
καταναλωτών και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και επαγγελµατικούς
συλλόγους και δίκτυα επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να εξασφαλίσει
ισόρροπη εκπροσώπηση των ενδιαφερόµενων µερών. Tα άλλα θεσµικά όργανα της
ΕΕ θα προσκληθούν µε καθεστώς παρατηρητή.
Προβλέπεται µια δοµή δύο επιπέδων:
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– δύο συνεδριάσεις ολοµέλειας του φόρουµ - σε πολιτικό επίπεδο - ετησίως, για να
συµφωνούνται οι ευρείες κατευθυντήριες γραµµές, οι εσωτερικοί κανονισµοί και
το πρόγραµµα εργασίας, και να αξιολογείται η πρόοδος·
– θεµατικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, µε πιο περιορισµένη σύνθεση που θα
καθορίζεται από το ίδιο το φόρουµ, για την εφαρµογή του προγράµµατος
εργασίας. Ανάλογα µε τα συγκεκριµένα ζητήµατα που συζητούνται, η συµµετοχή
σε αυτές τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πρέπει να περιλαµβάνει τα συναφή
ενδιαφερόµενα µέρη και τους εµπειρογνώµονες, καθώς και τη χρήση του
διαδικτύου για την αναζήτηση απόψεων και συνεισφορών, εκεί όπου το κόστος
εµποδίζει την άµεση συµµετοχή. Επίσης, θα εξασφαλίζεται η συµµετοχή των
αναπτυσσόµενων χωρών.
Μια οργανωτική επιτροπή που θα περιλαµβάνει εκπροσώπους της Επιτροπής και
των κορυφαίων συµµετεχόντων οργανισµών θα είναι υπεύθυνη για την καθηµερινή
διαχείριση του φόρουµ.
Η ηµερήσια διάταξη, τα έγγραφα που συζητούνται και τα αποτελέσµατα των
συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης για την ΕΚΕ θα δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο
Europa. Οι δραστηριότητες του φόρουµ θα υποστηρίζονται από τους υφιστάµενους
οικονοµικούς, ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους της Επιτροπής.
Η Επιτροπή καλεί το πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ να ασχοληθεί µε τα εξής
ζητήµατα και, εάν είναι δυνατόν, να συµφωνήσει ως τα µέσα του 2004 σε σχετικές
κατευθυντήριες αρχές:
- τη σχέση ανάµεσα στην ΕΚΕ και στην ανταγωνιστικότητα (οικονοµικά
επιχειρήµατα)·
- τη συνεισφορά της ΕΚΕ στη βιώσιµη ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόµενες
χώρες, και στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές·
- απόψεις
που
αφορούν
ειδικά
τις
ΜΜΕ
(εργαλεία,
πρακτικές
προετοιµασίας/καθοδήγησης από µεγάλες επιχειρήσεις, απόψεις της αλυσίδας
εφοδιασµού)·
– την αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία των κωδίκων δεοντολογίας, που θα
βασιστούν σε διεθνώς αποδεκτές αρχές, ιδιαίτερα στις κατευθυντήριες γραµµές
του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
– την ανάπτυξη κοινώς αποδεκτών κατευθυντήριων γραµµών και κριτηρίων για τη
µέτρηση, την υποβολή εκθέσεων και την επικύρωση των αποτελεσµάτων της
ΕΚΕ·
- τον ορισµό κοινώς αποδεκτών κατευθυντήριων γραµµών για τα προγράµµατα
επισήµανσης, που υποστηρίζουν τις βασικές συµβάσεις εργασίας και τα
περιβαλλοντικά πρότυπα της ∆ΟΕ·
- την διάδοση των πολιτικών SRI των συνταξιοδοτικών ταµείων και των εταιριών
χαρτοφυλακίου επενδύσεων (retail funds).
To φόρουµ µπορεί να εντοπίσει και άλλα ζητήµατα που χρειάζεται να εξεταστούν.
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Το πολυµερές φόρουµ για την ΕΚΕ καλείται να παρουσιάσει, ως το καλοκαίρι του
2004, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε το έργο του, η οποία θα προβεί σε
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του, θα αποφασίσει σχετικά µε το µέλλον του και
θα εξετάσει εάν κάποια άλλη πρωτοβουλία, που εµπλέκει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις
και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, είναι κατάλληλη για την περαιτέρω προώθηση της
ΕΚΕ.
7.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη που εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001, και
του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
διακηρύχθηκε στη Νίκαια το ∆εκέµβριο του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύθηκε
να ενσωµατώσει πλήρως τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα
καθώς και τα θεµελιώδη δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένων των βασικών κανόνων
εργασίας, και της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και στις ενέργειές της, µε τον
δέοντα σεβασµό τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές τους
διαστάσεις.
Οι πρακτικές της ΕΚΕ µπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους των πολιτικών της
ΕΕ, ιδίως στη βιώσιµη ανάπτυξη, συµπληρώνοντας τα υφιστάµενα εργαλεία
πολιτικής όπως είναι οι εµπορικές και οι αναπτυξιακές συµφωνίες.
Για να εξασφαλίσει τη συνέπεια των πολιτικών της ΕΕ, η Επιτροπή έχει δεσµευθεί:
– να προωθήσει περαιτέρω την ενσωµάτωση των αρχών της ΕΚΕ στις πολιτικές της, όπου
αυτό ενδείκνυται·
– να δηµοσιεύσει µια έκθεση για την ΕΚΕ το 2004, σχετικά µε το έργο του πολυµερούς
φόρουµ για την ΕΚΕ και τα αποτελέσµατα που θα έχουν επιτευχθεί ως τότε, καθώς και για
την ενσωµάτωση της ΕΚΕ σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·
– να συστήσει µια διυπηρεσιακή οµάδα για την ΕΚΕ εντός της Επιτροπής, για να ανταλλάσσει
πληροφορίες και να εξασφαλίζει τη συνέπεια των ενεργειών της Επιτροπής στον τοµέα της
ΕΚΕ.

7.1.

Πολιτική για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις
Εντός των επιχειρήσεων η ΕΚΕ συνδέεται µε την ποιοτική απασχόληση, τη δια βίου
µάθηση, την πληροφόρηση, τη γνωµοδότηση και τη συµµετοχή των εργαζοµένων,
την ισότητα των ευκαιριών, την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, την
πρόβλεψη της βιοµηχανικής αλλαγής και την αναδιάρθρωση. Ο κοινωνικός διάλογος
θεωρείται ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε
την απασχόληση.
Η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική ενσωµατώνουν τις αρχές της ΕΚΕ, ιδίως µε
την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, µια πρωτοβουλία για την
κοινωνικά υπεύθυνη αναδιάρθρωση, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική
ενσωµάτωση, πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας και του πλουραλισµού
στο χώρο εργασίας, τη στρατηγική της ΕΕ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και την
στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια.
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Στο έγγραφο της "Πρόληψη και διαχείριση της αλλαγής: µια δυναµική προσέγγιση
των κοινωνικών απόψεων της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων", η Επιτροπή
υπογράµµισε ότι ο σωστός συνυπολογισµός και η αντιµετώπιση του κοινωνικού
αντικτύπου της αναδιάρθρωσης συµβάλλει στην αποδοχή της και αυξάνει τις θετικές
της δυνατότητες. Η Επιτροπή κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να εκφράσουν τη
γνώµη τους όσον αφορά τη χρησιµότητα της καθιέρωσης σε κοινοτικό επίπεδο
ορισµένων αρχών δράσης, που θα υποστηρίζουν τις ορθές πρακτικές των
επιχειρήσεων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης.
Στην ανακοίνωσή της “Προσαρµογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας:
µια νέα κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία 2002–2006”7,
η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να ενθαρρύνει εργαλεία που προωθούν
καινοτοµικές προσεγγίσεις, να ενθαρρύνει τις διάφορες πλευρές να “προχωρήσουν
περισσότερο” και να εµπλέξει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στην υλοποίηση των
γενικών στόχων της στρατηγικής αυτής, ιδιαίτερα στους νέους τοµείς που δεν
προσφέρονται για κανονιστική προσέγγιση.
Είναι σηµαντικό η ΕΚΕ να αντανακλά τις καθιερωµένες κοινωνικές αλλαγές, όπως
είναι η αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι στρατηγικές
που προσαρµόζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές και µεταβάλλουν το περιβάλλον
εργασίας, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν πιο ίσους όρους για τα δύο φύλα,
αναγνωρίζοντας την πολύτιµη συνεισφορά των γυναικών, θα ωφελήσουν την
κοινωνία καθώς και την ίδια την επιχείρηση.
Tο Ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 παρέχει την ευκαιρία στις
επιχειρήσεις να ανταλλάξουν εµπειρίες σχετικά µε πρακτικές και στρατηγικές της
ΕΚΕ και να αναλάβουν κοινωνικά υπεύθυνη δράση για την προώθηση των ίσων
ευκαιριών απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, την ανάπτυξη προϊόντων
σχεδιασµένων για όλους καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης σε βοηθητικές
τεχνολογίες.
7.2.

Eπιχειρηµατική πολιτική
Μόνον οι ανταγωνιστικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι ικανές να συµβάλλουν
µακροπρόθεσµα στη βιώσιµη ανάπτυξη δηµιουργώντας πλούτο και θέσεις εργασίας
χωρίς να διακυβεύουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.
Πράγµατι, µόνον οι κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι βιώσιµες και έχουν περισσότερες
δυνατότητες να υιοθετήσουν ή να αναπτύξουν υπεύθυνες πρακτικές.
Ο ρόλος της επιχειρηµατικής πολιτικής είναι να συµβάλει στη δηµιουργία ενός
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, που υποστηρίζει το στόχο της Λισσαβώνας να
γίνουµε η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, καθώς και την
επιχειρηµατικότητα και τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Στόχος της είναι να
εξασφαλίσει µια ισορροπηµένη προσέγγιση της βιώσιµης ανάπτυξης, που
µεγιστοποιεί τη συνεργία ανάµεσα στην οικονοµική, την κοινωνική και την
περιβαλλοντική της διάσταση.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ενισχύει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα τους και να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της µετάβασης στην
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οικονοµία της γνώσης. Η επιχειρηµατική πολιτική εστιάζει ιδιαίτερα στις ΜΜΕ και
την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, όπου πραγµατοποιούνται σχέδια µε τα κράτη
µέλη για να εντοπιστούν ορθές πρακτικές πολιτικής και υποστήριξης. Οι
προτεραιότητες για την περαιτέρω δράση εστιάζουν, µεταξύ άλλων, στην έρευνα για
τον αντίκτυπο της ΕΚΕ και της βιώσιµης ανάπτυξης στην επίδοση των
επιχειρήσεων, σε ζητήµατα που αφορούν συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους
(τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, τουρισµός, υπηρεσίες,
κοινωνική οικονοµία), στην ΕΚΕ και στην καινοτοµία και στη διαχείριση των άυλων
στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων.
7.3.

Περιβαλλοντική πολιτική
Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις εξελίχθηκαν, κατά την τελευταία 25ετία, σε σηµείο
που απέκτησαν οριζόντια φύση και εφαρµόζονται σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές,
όπως υποδεικνύει το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΚ. Ταυτόχρονα, η ΕΚΕ περιλαµβάνει
ορθές και καινοτόµες περιβαλλοντικές αρχές. Η εµπειρία µας δείχνει ότι οι
επιχειρήσεις που ακολουθούν ορθά περιβαλλοντικά πρότυπα, είναι, µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα, πιο ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά, καθώς τα
περιβαλλοντικά πρότυπα προωθούν την καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των
διαδικασιών και των προϊόντων και οδηγούν σε πιο καθαρές τεχνολογίες. Ίσως να
ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή οι διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να είναι
πιο ικανές να επενδύσουν σε νεώτερες, πιο αποδοτικές και πιο καθαρές τεχνολογίες.
Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας είναι
ένα από τα σπουδαιότερα ζητήµατα του 6ου προγράµµατος περιβαλλοντικής δράσης
που εγκρίθηκε πρόσφατα, και συνεχίζει αρκετές κοινοτικές ενέργειες που
αφορούσαν διάφορες διαστάσεις της ευθύνης των επιχειρήσεων στον
περιβαλλοντικό τοµέα.
– Το προαναφερθέν σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)
προωθεί συνεχείς βελτιώσεις στην περιβαλλοντική επίδοση των βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων, δεσµεύοντας τις επιχειρήσεις να αξιολογούν και να βελτιώνουν
την περιβαλλοντική τους επίδοση.
– Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ενεργά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την
οικολογική αποδοτικότητα (European Eco-Efficiency Initiative - EEEI), µια
πρωτοβουλία του παγκόσµιου συµβουλίου επιχειρήσεων για τη βιώσιµη
ανάπτυξη και των Ευρωπαίων εταίρων για το περιβάλλον, που στοχεύει στην
ένταξη της οικολογικής αποδοτικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
στη βιοµηχανική και οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
– Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση, την
εκτίµηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους
λογαριασµούς και τις ετήσιες εκθέσεις των εταιριών έχει καθορίσει κοινοτικά
πρότυπα προκειµένου να παράγει αξιόπιστες, συγκρίσιµες και χρήσιµες
πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων.
– Στην ανακοίνωσή της "Η περιβαλλοντική τεχνολογία στην υπηρεσία της
αειφόρου ανάπτυξης"8, η Επιτροπή υπογράµµισε τη σηµασία των

8

COM(2002)122
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περιβαλλοντικών τεχνολογιών, και την ικανότητά τους να συµβάλουν τόσο στην
κερδοφορία µεµονωµένων επιχειρήσεων όσο και στην ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας. Ιδιαίτερα, η χρήση καθαρότερων 'ολοκληρωµένων' τεχνολογιών
συνδέεται συχνά µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας και µπορεί
να εξοικονοµήσει χρήµατα για την επιχείρηση χάρη στη µεγαλύτερη
αποδοτικότητα των πόρων, τη µείωση των αποβλήτων, κτλ. Η ανακοίνωση
παρέχει σαφείς οδηγίες για δράση στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να βελτιώσουν
την περιβαλλοντική τους επίδοση. Η Επιτροπή σκοπεύει να ασχοληθεί µε το θέµα
αυτό στο πλαίσιο του προσεχούς σχεδίου δράσης για την προώθηση των
οικολογικών τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν τις
παραπάνω αρχές και προσεγγίσεις. Το EMAS µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για
την εφαρµογή τους.

7.4.

Πολιτική για τους καταναλωτές
Η ΕΚΕ προέκυψε εν µέρει ως απάντηση στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των
καταναλωτών. Οι καταναλωτές, µέσω της αγοραστικής συµπεριφοράς τους,
απαιτούν διαρκώς περισσότερη ενηµέρωση και διαβεβαιώσεις ότι τα γενικότερα
συµφέροντά τους, όπως είναι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες,
λαµβάνονται υπόψη. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται διαρκώς περισσότερο για τις
απαιτήσεις αυτές, τόσο για να διατηρήσουν τους πελάτες τους, όσο και για να
προσελκύσουν νέους.
Οι καταναλωτές και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν παίζουν εποµένως
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ΕΚΕ. Για να εξακολουθήσει εποµένως η ΕΚΕ να
εξυπηρετεί το σκοπό της, χρειάζεται να δηµιουργηθούν ισχυροί δίαυλοι
επικοινωνίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Όσον αφορά τις θεµιτές εµπορικές πρακτικές, η Επιτροπή διαβουλεύεται τώρα µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις λεπτοµέρειες µιας πιθανής οδηγίας πλαισίου που
θα εναρµονίζει τους εθνικούς κανόνες για τις θεµιτές εµπορικές πρακτικές
(διαφήµιση, επιθετικό µάρκετινγκ, εξυπηρέτηση του καταναλωτή µετά την πώληση,
κτλ.) ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές9.

7.5.

Πολιτική για τις δηµόσιες συµβάσεις
Οι κανόνες της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις έχουν κυρίως οικονοµική φύση, αλλά
πρέπει να τους δούµε και από την άποψη της απαίτησης για βιώσιµη ανάπτυξη του
άρθρου 2 της συνθήκης ΕΚ. Η ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
την κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις δυνατότητες
ενσωµάτωσης κοινωνικών10 και περιβαλλοντικών11 ζητηµάτων στις δηµόσιες
συµβάσεις διευκρίνισε τον τρόπο µε τον οποίο η κοινοτική νοµοθεσία προσφέρει
αρκετές δυνατότητες στις αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να ενσωµατώσουν
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα στις διαδικασίες για τις δηµόσιες
συµβάσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σεβασµό της αρχής της ορθής χρήσης

9
10
11

COM(2002) 289 τελικό, COM(2001) 531 τελικό
COM(2001) 566 τελικό της 15.10.2001
COM(2001) 274 τελικό της 4.7.2001
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των χρηµάτων των φορολογούµενων και της ίσης πρόσβασης σε όλους τους
προµηθευτές της ΕΕ12.
Όταν οι δηµόσιες συµβάσεις δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών της
ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις, οι αναθέτουσες αρχές είναι γενικά πιο ελεύθερες να
ενσωµατώσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα στις διαδικασίες τους,
αρκεί να είναι σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ
και τη νοµοθεσία των κρατών µελών. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές συνήθως δεν
γνωρίζουν ποια είναι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που θα
µπορούσαν να αναζητήσουν σε ένα δεδοµένο προϊόν. Για να αντιµετωπιστεί η
περιβαλλοντική διάσταση του ζητήµατος αυτού οι υπηρεσίες της Επιτροπής
εξέδωσαν, το Νοέµβριο του 2001, οδηγίες για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στις δηµόσιες συµβάσεις, χρησιµοποιώντας τα κριτήρια του ευρωπαϊκού
οικολογικού σήµατος. Αρκετές άλλες πρωτοβουλίες στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων και του περιβάλλοντος βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτές περιλαµβάνουν
ένα πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά µε τις οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις και µια
βάση δεδοµένων που παρέχει πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές απόψεις των
κυριότερων προϊόντων και υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τις αναθέτουσες
αρχές."
Η διευκόλυνση της ανταλλαγής εµπειρίας σχετικά µε τις δυνατότητες συνυπολογισµού των
κοινωνικών πτυχών στις δηµόσιες συµβάσεις - όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής - θα µπορούσε να χρησιµεύσει στο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι
αναθέτουσες αρχές.

7.6.

Εξωτερική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της αναπτυξιακής πολιτικής και
του εµπορίου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να προωθήσει πιο αποτελεσµατικά την ΕΚΕ σε διεθνές
επίπεδο επειδή διαθέτει µια µοναδική σειρά συµφωνιών µε τρίτες χώρες και
περιφερειακές οµάδες, που περιλαµβάνουν τη συµφωνία Cotonou µε τις χώρες της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Από το 1994, οι συµφωνίες αυτές
ενσωµατώνουν µια ρήτρα που ορίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως βασικό στοιχείο
της συµφωνίας, και χρησιµεύει ως βάση του διαλόγου µε τις κυβερνήσεις των τρίτων
χωρών σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτό περιλαµβάνει την ενθάρρυνση
του σεβασµού των βασικών κανόνων εργασίας, που προσφέρει την απαραίτητη
υποστήριξη για επιτυχηµένες δραστηριότητες ΕΚΕ των επιχειρήσεων που επενδύουν
σε αναπτυσσόµενες χώρες.
Η προσέγγιση της ΕΕ στον τοµέα αυτό περιγράφηκε στην ανακοίνωση για το ρόλο
της ΕΕ στην προώθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού
στις τρίτες χώρες13 και στην ανακοίνωση για την προαγωγή βασικών κανόνων
εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης14. Περιλαµβάνει τη χρήση διµερούς διαλόγου µε τις κυβερνήσεις
και αναπτυξιακής βοήθειας για τη δηµιουργία παραγωγικής ικανότητας και τη
χορήγηση επιπλέον εµπορικών κινήτρων στο πλαίσιο του συστήµατος γενικευµένων

12

13
14

Επιπλέον, η µη συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία, δηλαδή στον κοινωνικό ή στον περιβαλλοντικό
τοµέα, µπορεί να ληφθεί υπόψη από την αναθέτουσα αρχή προκειµένου να εξαιρέσει έναν
συµβαλλόµενο από τη συµµετοχή στη σύµβαση.
COM (2001) 252 τελικό
COM(2001)416
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προτιµήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, στις χώρες που συµµορφώνονται µε και εφαρµόζουν
ελάχιστα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Το ΣΓΠ προβλέπει επίσης την
προσωρινή ανάκλησή τους, όταν οι χώρες διαπράττουν σοβαρές και συστηµατικές
παραβιάσεις οποιωνδήποτε από τους βασικούς κανόνες εργασίας που αναφέρονται
στη διακήρυξη της ∆ΟΕ για τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην εργασία.
Η ΕΕ παίζει ρόλο επίσης στην προώθηση του διαλόγου ανάµεσα στην ΕΕ και τις
κοινωνίες των πολιτών τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, και
µπορεί να χρησιµοποιήσει το ρόλο της για την περαιτέρω διάδοση της ΕΚΕ. Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις των καταναλωτών, οι υποστηρικτές των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και άλλοι µηχανισµοί εποπτείας παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην προώθηση και την εξασφάλιση του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Με την προώθηση της ανταλλαγής εµπειρίας και ορθών πρακτικών µεταξύ των
αντίστοιχων φορέων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόµενες χώρες, η ΕΕ µπορεί να
συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δυνατότητας παρακολούθησης της πρακτικής
εφαρµογής των αρχών της ΕΚΕ από τους ξένους και τους εγχώριους επενδυτές. Η
συζήτηση αυτή µπορεί επίσης να προωθήσει τη σύγκλιση των προσεγγίσεων.
Ενδεχοµένως, τα προγράµµατα βοήθειας της ΕΚ θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
για να υποστηρίξουν αυτό το διάλογο και τη δηµιουργία παραγωγικής ικανότητας σε
σχέση µε την ΕΚΕ.
Η προώθηση του διαλόγου για την ΕΚΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις
αναπτυσσόµενες χώρες, όπου η έννοια αυτή δεν είναι πολύ διαδεδοµένη, ή όπου
αντιµετωπίζεται µε καχυποψία ως ένα είδος προστατευτισµού ή τροχοπέδης για τη
ροή των επενδύσεων, παρά ως πιθανή ευκαιρία της αγοράς (π.χ. µε προγράµµατα
κοινωνικής επισήµανσης) και ως µέσο προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων.
Είναι επίσης χρήσιµο για την ΕΕ να ενθαρρύνει τη συµπερίληψη της ΕΚΕ ως θέµα
του διαλόγου µε τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών των
ανεπτυγµένων χωρών, ιδίως εκείνες που αποτελούν σηµαντικές πηγές ξένων άµεσων
επενδύσεων, για να προωθήσει συγκλίνουσες και αποτελεσµατικές παγκόσµιες
προσεγγίσεις.
Η ΕΕ µπορεί να πρωτοστατήσει στην προώθηση της ΕΚΕ σε πολυµερή και διεθνή
φόρουµ όπως είναι ο ΟΟΣΑ και η προσεχής παγκόσµια διάσκεψη για τη βιώσιµη
ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ τον Αύγουστο του 2002.
Η ΕΕ µπορεί επίσης να δηµιουργήσει άµεσες επαφές µε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
και να τις ενθαρρύνει να παίξουν ρόλο στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και των κανόνων εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ισότητας των φύλων, ιδίως
όπου οι δραστηριότητές τους ασκούν επιρροή, σε χώρες µε χαµηλές επιδόσεις στον
τοµέα αυτό.
Επιπλέον, όπου παρέχεται δηµόσια χρηµατοδότηση στις επιχειρήσεις, συνεπάγεται
ότι η κυβέρνηση είναι συνυπεύθυνη για τις δραστηριότητες αυτές. Εποµένως, οι
δραστηριότητες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και µεταξύ άλλων, να µην περιλαµβάνουν
δωροδοκία, ρύπανση του περιβάλλοντος και παιδική ή καταναγκαστική εργασία. Τα
κράτη µέλη της ΕΕ και τα άλλα κράτη που υποστηρίζουν τη διακήρυξη του ΟΟΣΑ
για τις διεθνείς επενδύσεις, θα µπορούσαν να εξετάσουν τη δυνατότητα, η
υποστήριξη προς και η συµµόρφωση µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο σεβασµός των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΚ, να
αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσβαση σε επιδοτήσεις για την προώθηση του
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διεθνούς εµπορίου, των επενδύσεων και της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων,
καθώς και για την πρόσβαση σε δηµόσιες συµβάσεις.
Σύµφωνα µε της σύµβαση του ΟΟΣΑ, του 1997, για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηµατικές
συναλλαγές, η δωροδοκία αλλοδαπών δηµόσιων λειτουργών οποιασδήποτε
δικαιοδοσίας παγκοσµίως αποτελεί αξιόποινο αδίκηµα (συµπεριλαµβανοµένης της
νοµικής ευθύνης της επιχείρησης) στη δικαιοδοσία όλων των συµβαλλόµενων
κρατών (συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατών µελών της ΕΕ). Πρέπει να
βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση ολόκληρου του ιδιωτικού τοµέα, ώστε οι επιχειρήσεις
να ενηµερωθούν για τις βλαβερές συνέπειες που µπορεί να έχουν οι πρακτικές
διαφθοράς στις επιχειρήσεις και στη φήµη τους, συνεισφέροντας έτσι στην πρόληψη
της διαφθοράς.
Για την προώθηση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ σε διεθνές επίπεδο, και ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόµενες χώρες, η Επιτροπή:
– Θα ακολουθήσει την προσέγγιση που περιγράφεται στην ανακοίνωσή της για την προαγωγή
βασικών κανόνων εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης. Επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς το Συµβούλιο να εγκρίνει µε την
πρώτη ευκαιρία µια στρατηγική για την προώθηση της παγκόσµιας κοινωνικής
διακυβέρνησης και την προώθηση των βασικών κανόνων εργασίας, ως απαραίτητη βάση
της παρούσας πρωτοβουλίας για την ΕΚΕ·
– Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, θα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη παραγωγικής
ικανότητας και τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες για την προώθηση της
συµµόρφωσης µε τα συµφωνηθέντα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και τους κανόνες
εργασίας, συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και δηµιουργώντας
µια ισχυρή βάση για την εφαρµογή των αρχών της ΕΚΕ από τους ξένους, αλλά και τους
εγχώριους επενδυτές·
– Θα προωθήσει τη διάδοση και την εφαρµογή της ΕΚΕ στο εξωτερικό, µεταξύ άλλων µέσω
των αντιπροσωπειών της, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών, µεταξύ των τρίτων χωρών και των ευρωπαϊκών ενδιαφερόµενων µερών·
– Θα υποστηρίξει και θα προωθήσει τις υποχρεώσεις της Κοινότητας και των κρατών µελών
της ΕΕ σε σχέση µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις, µε τη συµπερίληψη στις συµφωνίες εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ της
ακόλουθης φράσης: “Τα συµβαλλόµενα µέρη (ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη
της) υπενθυµίζουν στις πολυεθνικές τους επιχειρήσεις, όπου και αν λειτουργούν, τις
συστάσεις τους για τήρηση των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις”.

7.7.

∆ηµόσιες διοικήσεις
Οι δηµόσιες διοικήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής, χρειάζεται να
εφαρµόσουν τις αρχές της ΕΚΕ στη διοίκησή τους και µε τα δικά τους
“ενδιαφερόµενα µέρη”.
Η Επιτροπή έχει αποφασίσει να ακολουθήσει µια πιο ολοκληρωµένη και
συστηµατική προσέγγιση της διαχείρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ζητηµάτων στη διοίκησή της. Έχει αποφασίσει να ενταχθεί στο πρόγραµµα EMAS
και ενθαρρύνει και άλλες δηµόσιες αρχές να ακολουθήσουν το παράδειγµά της.
Η Επιτροπή σκοπεύει:
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– να ενσωµατώσει περαιτέρω κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες στη
διαχείρισή της, καθώς και στις δηµόσιες συµβάσεις της·
– να αξιολογήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική της επίδοση δηµοσιεύοντας
µια κοινωνική και περιβαλλοντική έκθεση ως το 2004·
– να δροµολογήσει µια εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εκπροσώπων της
Επιτροπής το 2003.
Η Επιτροπή καλεί τις δηµόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο να εξετάσουν επίσης τις πρακτικές τους προκειµένου να ενσωµατώσουν
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.
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