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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι µια 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 µέρη1.
Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποφασίζουν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες
νοµικές υποχρεώσεις που τις βαρύνουν και οι οποίες απορρέουν από συλλογικές συµβάσεις,
µε σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες κοινωνικών οµάδων. Μέσα από την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους, µπορούν, σε συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, να βοηθήσουν στο συνδυασµό οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών φιλοδοξιών. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποκτά διαρκώς
µεγαλύτερη σηµασία, σε παγκόσµιο επίπεδο και εντός της ΕΕ, και αποτελεί µέρος της
συζήτησης για την παγκοσµιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. Στην
Ευρώπη, η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανταποκρίνεται στην ανάγκη
προάσπισης των κοινών αξιών, καθώς και στην ανάγκη να αυξηθεί η αλληλεγγύη και η
συνοχή.
Από το τέλος του ψυχρού πολέµου έχει επικρατήσει στο µεγαλύτερο µέρος του κόσµου η
οικονοµία της αγοράς. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις
αλλά οδήγησε και στην ανάγκη για αυτοπεριορισµό και κινητοποίηση της επιχειρηµατικής
κοινότητας προς όφελος της κοινωνικής σταθερότητας και της ευηµερίας στις σύγχρονες
δηµοκρατικές κοινωνίες. Επιπλέον, µέσα στην ΕΕ, η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου
και η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος έχουν καταλάβει πλέον µια από τις πρώτες
θέσεις στην ευρωπαϊκή ατζέντα, όπως επιβεβαιώθηκε από την ετήσια έκθεση προόδου
σχετικά µε τη µεγέθυνση και την απασχόληση που δηµοσίευσε η Επιτροπή το 20062. Η
Επιτροπή έχει δεσµευτεί για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
οικονοµίας στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας για τη µεγέθυνση και
την απασχόληση. Καλεί, µε τη σειρά της, την ευρωπαϊκή επιχειρηµατική κοινότητα να
εκδηλώσει δηµόσια τη δέσµευσή της για την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονοµική µεγέθυνση
και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, αλλά και να επιταχύνει
την υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένης και της συνεργασίας
µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, η Ευρώπη χρειάζεται
δραστήριους επιχειρηµατίες, θετικές συµπεριφορές απέναντι στο επιχειρηµατικό πνεύµα και
εµπιστοσύνη στις επιχειρήσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κλίµα στο οποίο οι επιχειρηµατίες
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θα είναι σεβαστοί όχι µόνον επειδή παράγουν κέρδη αλλά και για τη σωστή συνεισφορά τους
και την ανταπόκρισή τους σε ορισµένες κοινωνικές προκλήσεις.
Συνεπώς, η Επιτροπή επιθυµεί να δώσει µεγαλύτερη πολιτική προβολή στην εταιρική
κοινωνική ευθύνη, να επιβραβεύσει όσα έχουν ήδη επιτύχει στον τοµέα αυτό οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις και να τις ενθαρρύνει να καταβάλουν µεγαλύτερες προσπάθειες. ∆εδοµένου ότι
η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά βασικά εθελοντική επιχειρηµατική συµπεριφορά, µια
προσέγγιση που συνεπάγεται πρόσθετες υποχρεώσεις και διοικητικές απαιτήσεις για τις
επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι αντιπαραγωγική και θα ήταν οπωσδήποτε αντίθετη µε τις
αρχές της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι µπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της συνεργαζόµενη στενότερα µε
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, εξαγγέλλει ότι υποστηρίζει τη δροµολόγηση
µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, µία έννοια που
διαµορφώνεται βάσει των προτάσεων των επιχειρήσεων που εµφανίζουν µεγάλη
δραστηριότητα στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα είναι µια ανοιχτή
συµµαχία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων την οποία καλούνται να υποστηρίξουν επιχειρήσεις
κάθε είδους. Πρόκειται για µια πολιτική οµπρέλα για νέες ή υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον
τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από µεγάλες εταιρείες, από ΜΜΕ και τα
ενδιαφερόµενα µέρη. ∆εν είναι µια νοµική πράξη και δεν πρόκειται για σύµβαση που θα
υπογραφεί από επιχειρήσεις, την Επιτροπή ή άλλη τυχόν δηµόσια αρχή. Είναι µια πολιτική
διεργασία για την αύξηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µεταξύ των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων.
Η υποστήριξη προς τη νέα συµµαχία θα πρέπει να εννοηθεί ως συνιστώσα-κλειδί για µια
ευρύτερη σύµπραξη την οποία επιθυµεί να επιδιώξει η Επιτροπή µε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για την υποβολή της παρούσας
ανακοίνωσης η Επιτροπή βασίζεται στο δηµόσιο διάλογο και τις διαβουλεύσεις µε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, που διήρκεσαν αρκετά χρόνια και πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο
υπέβαλε την τελική έκθεσή του το 2004. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αποδίδει τη µέγιστη
σηµασία στο διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, και µεταξύ αυτών, και προτείνει την
επανασύγκληση των συνεδριάσεων του πολυµερούς φόρουµ, σε τακτικά διαστήµατα, κατά
τρόπον ώστε να επανεξετάζεται συνεχώς η πρόοδος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην
ΕΕ.
2.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τόσο η διατήρηση της ανάπτυξης όσο και η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της
απασχόλησης είναι οι δύο προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η ΕΕ σε συνάρτηση µε
τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και τη δηµογραφική γήρανση για να εξασφαλίσει τη
βιωσιµότητα του µοντέλου της ευρωπαϊκής κοινωνίας που βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες, την
υψηλή ποιότητα διαβίωσης, την κοινωνική ένταξη και ένα υγιές περιβάλλον. Για το σκοπό
αυτό η Επιτροπή ζήτησε να γίνει µια νέα αρχή όσον αφορά την ηµερήσια διάταξη της
Λισσαβώνας µε τη δροµολόγηση µιας «εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την
απασχόληση» το Φεβρουάριο του 2005 και την ανανέωση της στρατηγικής για την αειφόρο
ανάπτυξη το ∆εκέµβριο του 2005. Για το λόγο αυτό, επίσης, οι επικεφαλής κρατών και
κυβερνήσεων, ζήτησαν κατά την άτυπη σύνοδο Hampton Court τον Οκτώβριο του 2005, να
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δοθούν απαντήσεις µε στοιχεία καινοτοµίας για να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα και η
αντιµετώπιση της πρόκλησης του ανταγωνισµού αλλά και να κατοχυρωθούν οι ευρωπαϊκές
αξίες.
Η αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβώνας προάγει τη µεγέθυνση και την απασχόληση
κατά τρόπο απόλυτα συνεπή µε την αειφόρο ανάπτυξη που παραµένει ο κυρίαρχος
µακροπρόθεσµος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις ως κινητήρια δύναµη της
οικονοµικής µεγέθυνσης, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της καινοτοµίας, είναι οι
πρωταγωνιστές όσον αφορά τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας
και της αειφόρου ανάπτυξης.
Η Ευρώπη χρειάζεται τις επιχειρήσεις για να εξακολουθήσει να κάνει αυτό που κάνει
καλύτερα: να παράγει προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες µε προστιθέµενη αξία για την
κοινωνία και να αναπτύσσει το επιχειρηµατικό πνεύµα και τη δηµιουργικότητα κατά τρόπον
ώστε να δηµιουργείται προστιθέµενη αξία και απασχόληση. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν
χρειάζεται απλά και µόνο επιχειρήσεις αλλά κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που
αναλαµβάνουν το µερίδιο της ευθύνης τους για την ευρωπαϊκή επιχειρηµατικότητα. Η
Επιτροπή στο έγγραφο που κατέθεσε στο Εαρινό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2005,
αναγνώρισε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη «µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην
αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα να ενισχύσει το δυναµικό της Ευρώπης σε καινοτοµία και
ανταγωνιστικότητα».3 Στην «ατζέντα κοινωνικής πολιτικής»4, η Επιτροπή εξήγγειλε ότι είχε
την πρόθεση να παρουσιάσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη,
πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και της διαφάνειας της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Στην αναθεωρηµένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη5, η
Επιτροπή κάλεσε «τους επιχειρηµατίες και άλλους σηµαντικούς παράγοντες της Ευρώπης να
διενεργήσουν επειγόντως διαβουλεύσεις µε τους πολιτικούς ηγέτες σχετικά µε τις
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες πολιτικές που απαιτούνται για την αειφόρο ανάπτυξη και
να προτείνουν φιλόδοξες επιχειρηµατικές απαντήσεις που να υπερβαίνουν τις ισχύουσες
ελάχιστες νοµικές απαιτήσεις».
Tο Μάρτιο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε ότι «για να ενθαρρυνθούν οι
επενδύσεις και να δηµιουργηθεί ελκυστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους,
η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ολοκληρώσει την εσωτερική της αγορά και να εξοπλιστεί µ' ένα
ρυθµιστικό πλαίσιο ευµενέστερο προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους οφείλουν να
αναπτύξουν κοινωνική υπευθυνότητα.» Στις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-8), το Συµβούλιο συνέστησε στα κράτη µέλη να
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συνέβαλε µε αξιόλογες προτάσεις στο διάλογο για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη, ιδίως µε τα ψηφίσµατα του 20026 και του 20037.
Έχοντας αυτά υπόψη, η Επιτροπή µελέτησε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ΕΕ, µε σκοπό να ευθυγραµµίσει την προσέγγισή της µε
τις προτεραιότητες και τις µεθόδους εργασίας της στρατηγικής για τη µεγέθυνση και την
απασχόληση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι δυνατότητες των επιχειρήσεων µπορούν και πρέπει
να αξιοποιηθούν καλύτερα για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της στρατηγικής για
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τη µεγέθυνση και την απασχόληση. Με δεδοµένα τα ανωτέρω και τις προτεραιότητες στην
ετήσια έκθεση προόδου του 2006 για τη µεγέθυνση και την απασχόληση, η Επιτροπή καλεί
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να «ανεβάσουν ταχύτητα» και να δραστηριοποιηθούν
περισσότερο στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή
επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για όλους τους συντελεστές της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να διερευνήσει, µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, τις
δυνατότητες συµβολής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
κοινωνιών.
Οι πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν αποτελούν πανάκεια και δεν
µπορούν, από µόνες τους, να παραγάγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆εν αποτελούν
υποκατάστατο της δηµόσιας πολιτικής αλλά µπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη
πολλών στόχων δηµόσιας πολιτικής, όπως:

EL

–

Στη διαµόρφωση πιο ολοκληρωµένων αγορών εργασίας και υψηλότερων επιπέδων
κοινωνικής ένταξης, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις µε εταιρική κοινωνική ευθύνη
επιδιώκουν να προσλαµβάνουν άτοµα από λιγότερο πλεονεκτικές οµάδες.

–

Σε επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διά βίου µάθηση και την
απασχολησιµότητα, που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια οικονοµία της γνώσης και στην αντιµετώπιση
της γήρανσης του ενεργού πληθυσµού στην Ευρώπη.

–

Σε βελτιώσεις στη δηµόσια υγεία ως αποτέλεσµα εθελοντικών πρωτοβουλιών των
επιχειρήσεων σε τοµείς όπως είναι η προώθηση προϊόντων (µάρκετινγκ) και η
επισήµανση σε τρόφιµα και µη τοξικά χηµικά προϊόντα.

–

Στη βελτίωση των επιδόσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, ιδίως όσον αφορά
καινοτοµίες που απαντούν σε κοινωνικά προβλήµατα, ως αποτέλεσµα εντονότερης
διάδρασης µε εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη και δηµιουργία εργασιακού
περιβάλλοντος που προάγει την καινοτοµία.

–

Στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων και σε µειωµένα επίπεδα
ρύπανσης, ιδίως χάρη σε επενδύσεις σε οικολογικά καινοτοµικά προϊόντα και στην
εθελοντική υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης και επισήµανσης φιλικών προς το
περιβάλλον.

–

Στη διαµόρφωση θετικότερης εικόνας για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες
µέσα στην κοινωνία, γεγονός που µπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια
ευνοϊκότερων στάσεων απέναντι στην επιχειρηµατικότητα.

–

Στο µεγαλύτερο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προστασίας του
περιβάλλοντος και των βασικών κανόνων εργασίας, ιδίως στις αναπτυσσόµενες
χώρες.

–

Στη µείωση της φτώχειας και στην επίτευξη προόδου σε σχέση µε τους στόχους της
χιλιετίας για την ανάπτυξη.
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3.

ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αξιόλογη πρόοδος έχει συντελεστεί στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µετά το
Μάρτιο του 2000 όταν το Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα κάλεσε τις
εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι
σηµαντικότερες εξελίξεις από τότε ήταν η πράσινη βίβλος (2001)8, µια ανακοίνωση (2002)9,
και η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ για την ευρωπαϊκή κοινωνική
ευθύνη.
Το πολυµερές φόρουµ για την ευρωπαϊκή κοινωνική ευθύνη έφερε σε επαφή εκπροσώπους
των επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών σε ένα
σχήµα στο οποίο η Επιτροπή είχε ένα διαµεσολαβητικό ρόλο. Η Επιτροπή καλωσορίζει τις
εργασίες του φόρουµ καθώς και την τελική έκθεση που υπέβαλε το φόρουµ τον Ιούνιο του
2004 και συµφωνεί µε τα ενδιαφερόµενα µέρη στο εξής: εάν υλοποιηθούν πλήρως οι
συστάσεις της έκθεσης από τους συντελεστές, αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη αλλά και
γενικότερα στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στο φόρουµ επιτεύχθηκε σε
κάποιο βαθµό συναίνεση µεταξύ των συµµετεχόντων αλλά αναδείχθηκαν και οι σηµαντικές
διαφορές γνώµης µεταξύ των επιχειρήσεων και όσων εκπροσωπούν το µη επιχειρηµατικό
κόσµο. Η βάση για την αµοιβαία κατανόηση στην Ευρώπη σχετικά µε το περιεχόµενο της
έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ετέθη µε τον ορισµό που έδωσε η Επιτροπή ως µια
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. Στο πολυµερές φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
επιβεβαιώθηκε ο ορισµός αυτός και διερευνήθηκαν περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής και τα
όριά του. Στο φόρουµ επιτεύχθηκε επίσης συναίνεση σχετικά µε την ανάγκη για µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση και για περισσότερες δραστηριότητες που θα αναπτύξουν τις ικανότητες
των επιχειρήσεων στον τοµέα αυτό. ∆εν επιτεύχθηκε όµως συναίνεση για θέµατα όπως η
υποχρέωση αναφοράς των αποτελεσµάτων για τις εταιρείες ή η ανάγκη για ευρωπαϊκά
πρότυπα στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και η ανάληψη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βελτιώθηκαν
τα τελευταία χρόνια, εν µέρει χάρη στο πολυµερές φόρουµ και σε άλλες ενέργειες που
υποστήριξε η Επιτροπή. Ταυτόχρονα, διάφορες πρωτοβουλίες από τις επιχειρήσεις και άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη προώθησαν την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην
Ευρώπη και παγκοσµίως. Ο κοινωνικός διάλογος, ιδίως σε τοµεακό επίπεδο, αποδείχθηκε
αποτελεσµατικό µέσο για την προώθηση πρωτοβουλιών στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, αλλά και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης διαδραµάτισαν εποικοδοµητικό ρόλο
στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα αυτό.
Παρόλα αυτά, η ανάληψη, υλοποίηση και στρατηγική ενσωµάτωση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθεί σε σηµαντικό βαθµό. Ο ρόλος των
εργαζοµένων, των εκπροσώπων τους και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην ανάπτυξη
και την υλοποίηση των πρακτικών στον τοµέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να
ενισχυθεί. Εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, καταναλωτών
και επενδυτών, πρέπει να διαδραµατίσουν ισχυρότερο ρόλο στην ενθάρρυνση και την
ανταµοιβή υπεύθυνων επιχειρηµατικών συµπεριφορών. Οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα
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πρέπει να βελτιώσουν τη συνέπεια των πολιτικών τους ως προς το στόχο της αειφόρου
ανάπτυξης, της οικονοµικής µεγέθυνσης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Το όραµα της ΕΕ για µακροχρόνια ευηµερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια εκτείνεται και στη
διεθνή σφαίρα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τους δεσµούς µεταξύ της ανάληψης εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στην ΕΕ και διεθνώς, και πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να
συµπεριφέρονται υπεύθυνα όπου και αν δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές
αξίες και τους διεθνώς συµφωνηµένους κανόνες και πρότυπα.
Η Επιτροπή προβληµατίστηκε σχετικά µε το πώς θα δώσει, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
νέα ώθηση ώστε να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Εξέτασε την τελική έκθεση του πολυµερούς φόρουµ, καθώς και τις απόψεις των
ενδιαφερόµενων µερών που δεν είχαν καταγραφεί στην έκθεση. Η πρόκληση για την
Επιτροπή συνίσταται στο να χαράξει µια νέα προσέγγιση που να εµπνέει περισσότερες
επιχειρήσεις να αναλάβουν εταιρική κοινωνική ευθύνη, δεδοµένου ότι αυτές πρωταγωνιστούν
στον τοµέα αυτό.
4.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ
ΕΥΘΥΝΗ

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποστηρίζει τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για τη
εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως περιγράφεται στο έγγραφο που επισυνάπτεται στην
παρούσα ανακοίνωση. Η συµµαχία είναι µια πολιτική οµπρέλα για νέες ή υπάρχουσες
πρωτοβουλίες στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχουν αναλάβει µεγάλες
εταιρείες, ΜΜΕ και τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Η συµµαχία έχει ανοιχτό χαρακτήρα και καλούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε
µεγέθους να εκδηλώσουν εθελοντικά την υποστήριξή τους. ∆εν είναι ένα νοµικό µέσο και δεν
πρόκειται για σύµβαση που θα υπογραφεί από τις επιχειρήσεις, την Επιτροπή ή τυχόν άλλη
δηµόσια αρχή. ∆εν υπάρχουν επίσηµες διατυπώσεις για την εκδήλωση στήριξης προς τη
συµµαχία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα τηρεί κατάλογο µε τις εταιρείες που στηρίζουν
τη συµµαχία. Η συµβολή της Επιτροπής στη συµµαχία θα είναι η περαιτέρω προώθηση της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύµφωνα µε τα σηµεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της
παρούσας ανακοίνωσης. Αυτό δεν συνεπάγεται οικονοµικές υποχρεώσεις για την Επιτροπή.
Η Επιτροπή προσδοκά ότι η συµµαχία θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη συµπεριφορά των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και στη θετική
δέσµευσή τους για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αναµένεται να δηµιουργηθούν
νέες συµπράξεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη αλλά και νέες ευκαιρίες, όσον αφορά τις
προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· είναι
συνεπώς ένα όχηµα για την κινητοποίηση πόρων και ικανοτήτων από την πλευρά των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ενδιαφερόµενων µερών. Η εθελοντική δέσµευση των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στη συµµαχία και ο υποστηρικτικός ρόλος της
Επιτροπής, στο πλαίσιο των πολιτικών και των µέσων που διαθέτει, θα ενισχύσει την
ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσα στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Τα
αποτελέσµατα της συµµαχίας θα πρέπει να εννοηθούν ως µια εθελοντική συµβολή των
επιχειρήσεων στην επίτευξη των στόχων της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας και
της αναθεωρηµένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά
θα εξαρτώνται από τη δέσµευση των ενδιαφερόµενων µερών τα οποία καλούνται να
αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που θα προσφέρει η συµµαχία.
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Για την αύξηση της διαφάνειας, της προβολής και της αξιοπιστίας των πρακτικών στον τοµέα
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τη
συµµαχία να ενηµερώνουν σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών, των επενδυτών και του ευρύτερου κοινού.
Ειδικότερα οι µεγάλες εταιρείες πρέπει να επιδιώκουν να παρουσιάζουν τις στρατηγικές, τις
πρωτοβουλίες και τα αποτελέσµατα ή τις καλύτερες πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα
στοιχεία. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα ενδιαφερόµενα µέρη
όσον αφορά την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αξιολογούν και να αποτιµούν πρακτικές
στον τοµέα αυτό.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι χωρίς την ενεργό υποστήριξη και την εποικοδοµητική κριτική
από την πλευρά των ενδιαφερόµενων µερών που δεν αποτελούν τµήµα του επιχειρηµατικού
κόσµου, δεν θα ευδοκιµήσει το σχέδιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η υποστήριξη που
θα προσφέρει η Επιτροπή στη συµµαχία δεν είναι υποκατάστατο του διαλόγου που θα πρέπει
να συνεχιστεί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσµεύεται ως
προς τη διευκόλυνση του εν λόγω διαλόγου, µεταξύ άλλων και µε τις τακτικές συνεδριάσεις
του πολυµερούς φόρουµ.
5.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε ό,τι αφορά την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Επιτροπή θα δώσει
έµφαση στις ακόλουθες πτυχές:

EL

–

Ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών. Η Επιτροπή θα
επιδιώξει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και να προαχθεί η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, στο µέτρο που θα εξελίσσεται
η εταιρική κοινωνική ευθύνη, µε έµφαση στις ΜΜΕ και σε εκείνα τα κράτη µέλη
όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι λιγότερο γνωστή έννοια, καθώς και στις
προσχωρούσες και τις υποψήφιες χώρες. Θα το πράξει αυτό µέσω της ενισχυµένης
σύµπραξης µε τις επιχειρήσεις και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και των περιφερειακών αρχών. Η Επιτροπή θα
προωθήσει εθελοντικά περιβαλλοντικά µέσα, όπως συστήµατα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και το σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος (Ecolabel). Θα
αναληφθούν επίσης και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενηµέρωση των
πολιτών σχετικά µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα και σχετικά µε τον
αντίκτυπο των καταναλωτικών και επενδυτικών επιλογών τους.

–

Υποστήριξη σε πολυµερείς πρωτοβουλίες. Η ανάµειξη των ενδιαφερόµενων
µερών ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των πρωτοβουλιών στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για το λόγο αυτό η Επιτροπή θα διοργανώνει
τακτικές συνεδριάσεις του πολυµερούς φόρουµ. Για τη µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την αύξηση της
αξιοπιστίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Επιτροπή θα συνεχίσει να
προαγάγει και να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων και των
ΜΚΟ, και ειδικότερα σε τοµεακό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πλατφόρµα για τη διατροφή
είναι ένα καλό παράδειγµα τέτοιας πρωτοβουλίας. Οι επιτροπές τοµεακού
κοινωνικού διαλόγου αποτελούν επίσης ένα σηµαντικό µηχανισµό στο πεδίο αυτό.
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–

Συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Στην Ευρώπη υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά µε
τον ορισµό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αν και η ακριβής φύση και τα
χαρακτηριστικά της διαφέρουν ανάλογα µε τα διαφορετικά εθνικά και πολιτισµικά
πλαίσια. Επιπλέον, τα κράτη µέλη διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα εργαλείων για την
ενθάρρυνση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η συνεργασία µε τα κράτη µέλη και
τις προσχωρούσες χώρες, ιδίως µέσω της οµάδας υψηλού επιπέδου εθνικών
αντιπροσώπων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι µια σηµαντική πτυχή της
πολιτικής της Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μέσα στα κράτη µέλη,
το περιφερειακό επίπεδο µπορεί να είναι το κατάλληλο επίπεδο δράσης για την
στήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ.

–

Ενηµέρωση των καταναλωτών και διαφάνεια. Οι καταναλωτές διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή κινήτρων για υπεύθυνη παραγωγή και
υπεύθυνη επιχειρηµατική συµπεριφορά. Αναµένεται από αυτούς να κάνουν επιλογές
µε κριτική σκέψη και να ενθαρρύνουν τα σωστά προϊόντα και τις καλές εταιρείες.
Προς το παρόν οι καταναλωτές δεν διαθέτουν σαφή πληροφόρηση για τις κοινωνικές
και περιβαλλοντικές επιδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ούτε πληροφόρηση για την
αλυσίδα εφοδιασµού. Η Επιτροπή θα εξετάσει, σε συνεννόηση µε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, τη ανάγκη για περαιτέρω εθελοντικές ενέργειες για την
επίτευξη των στόχων της διαφάνειας και της ενηµέρωσης των καταναλωτών, και στη
θεµατική της θα περιληφθούν και ζητήµατα δηµόσιας υγείας.

–

Έρευνα. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διεπιστηµονική έρευνα στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως σχετικά µε τα εξής: συσχέτιση, σε
µακροεπίπεδο και µεσοεπίπεδο, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε την
ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη· αποτελεσµατικότητα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης ως προς την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων·
και ζητήµατα όπως η καινοτοµία, η εταιρική διακυβέρνηση, οι εργασιακές σχέσεις
και η αλυσίδα εφοδιασµού. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως εφαρµόζεται στην
πράξη από ορισµένες ΜΜΕ, είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για την έρευνα, από µόνο
του, αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης επαρκώς και σε άλλους τοµείς
έρευνας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπροσθέτως, πρέπει να
διερευνηθεί περισσότερο ο κοινωνικός αντίκτυπος του κύκλου ζωής διεργασιών,
προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή, βασιζόµενη στα τέσσερα ερευνητικά σχέδια
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που χρηµατοδοτούνται από το 6ο πρόγραµµαπλαίσιο για την έρευνα, θα διερευνήσει τις δυνατότητες για την περαιτέρω στήριξη
της έρευνας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο του
προσεχούς 7ου προγράµµατος-πλαισίου.

–

Εκπαίδευση. Για να γίνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνήθης επιχειρηµατική
πρακτική, πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες µεταξύ των
µελλοντικών επιχειρηµατιών, των επικεφαλής επιχειρήσεων, των διευθυντικών
στελεχών των εταιρειών και των εργαζοµένων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι
ένα ζήτηµα διά βίου µάθησης. Η Επιτροπή καλεί τις σχολές επιχειρήσεων, τα
πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να ενσωµατώσουν την εταιρική
κοινωνική ευθύνη στην εκπαίδευση, ως διατοµεακό ζήτηµα, ιδίως στο πρόγραµµα
σπουδών των µελλοντικών διευθυντικών στελεχών και αποφοίτων πανεπιστηµίου.

–

ΜΜΕ. Ο συλλογικός αντίκτυπος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτή
εφαρµόζεται στην πράξη από τις ΜΜΕ, έχει καίρια σηµασία για την πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά τη

9

EL

συµβολή της στη µεγέθυνση και την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη στην
Ευρώπη. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση για την
προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις ΜΜΕ. Μια τέτοια προσέγγιση
απαιτεί µεγαλύτερη αναγνώριση των όσων ήδη πράττουν οι ΜΜΕ στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Απαιτεί επίσης την ενεργό συµµετοχή των κύριων
ενδιάµεσων οργανώσεων για τις ΜΜΕ και των φορέων παροχής υποστηρικτικών
υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε
τον καλύτερο τρόπο προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις ΜΜΕ στην
Ευρώπη.
–

Η διεθνής διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει
να προαγάγει την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκοπό να
µεγιστοποιηθεί η συµβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη των στόχων που έχει
θέσει ο ΟΗΕ για τη χιλιετία. Η τριµερής δήλωση αρχών του ∆ιεθνούς Γραφείου
Εργασίας σχετικά µε τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική, οι
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και το παγκόσµιο
σύµφωνο των ΗΕ για τις επιχειρήσεις καθώς και άλλες πράξεις αναφοράς και
πρωτοβουλίες, παρέχουν τους διεθνείς όρους αναφοράς για υπεύθυνη
επιχειρηµατική συµπεριφορά. Η Επιτροπή δεσµεύεται να προωθήσει την
ευαισθητοποίηση σε σχέση µε τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και την εφαρµογή τους
και να συνεργαστεί στενά µε άλλες κυβερνήσεις και ενδιαφερόµενα µέρη για την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αυστηρών
περιβαλλοντικών προτύπων διεθνώς. Η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της
διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης κατά τις διµερείς διαπραγµατεύσεις για το
εµπόριο και αποβλέπει στην προώθηση των βασικών κανόνων εργασίας στις
διµερείς συµφωνίες. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ενσωµάτωση διατάξεων για την
στήριξη διεθνών συµφωνιών σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και θα
επιδιώξει την εξέταση ζητηµάτων σχετικών µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη κατά
το διµερή διάλογο µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. Η Επιτροπή δεσµεύεται
επίσης να χρησιµοποιήσει τα εµπορικά κίνητρα ως µέσο παρότρυνσης για το
σεβασµό των βασικών διεθνών εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών διακυβέρνησης, ιδίως µέσω του νέου
συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων της ΕΕ («GSP+») που άρχισε να ισχύει την
1η Ιανουαρίου 2006. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της µε το ∆ιεθνές
Γραφείο Εργασίας για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και, µεταξύ άλλων,
θα υποστηρίξει ένα πιλοτικό έργο σχετικά µε δείκτες για το εµπόριο και την
αξιοπρεπή εργασία στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης
ανακοίνωση για την αξιοπρεπή εργασία στη διάρκεια του 2006.
Η Επιτροπή σκοπεύει να συζητήσει µε άλλες χώρες εταίρους και ενδιαφερόµενα
µέρη για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προωθηθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη
στο πλαίσιο της συµφωνίας του Κοτονού και της νέας στρατηγικής για την
Αφρική10, και θα προτείνει να συζητηθεί το ζήτηµα αυτό κατά τη διάρκεια του
φόρουµ επιχειρήσεων ΕΕ - Αφρικής που θα πραγµατοποιηθεί το φθινόπωρο του
2006.
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Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει και τις λοιπές διεθνείς διεργασίες όπως το έργο του
ειδικού αντιπροσώπου των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις πολυεθνικές
εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, την ενδεχόµενη καθιέρωση ενός καθοδηγητικού
προτύπου του ISO για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και τοµεακές
πρωτοβουλίες όπως το σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ για τα
ακατέργαστα διαµάντια.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΟΛΩΝ

ΤΩΝ

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει σηµασία για όλους τους
Ευρωπαίους και τον καθένα ξεχωριστά, διότι είναι µία πτυχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού
µοντέλου. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη και
παράλληλα να ενισχύσει τις δυνατότητες της Ευρώπης για καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα
κατά τρόπον ώστε να συµβάλει στην απασχολησιµότητα και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Η µεγαλύτερη προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι καίριο ζήτηµα για τη νέα
εταιρική σχέση για τη «µεγέθυνση και την απασχόληση» καθώς και για την υλοποίηση των
στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Επιτροπή καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να
συµβάλουν στην υλοποίηση αυτής της νέας φιλόδοξης πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα
εξασφαλίσει τη στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις επιχειρήσεις (µέσω της συµµαχίας
που περιγράφεται στο παράρτηµα) καθώς και µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για να γίνει η
Ευρώπη πόλος αριστείας σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεδοµένου ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη αντικατοπτρίζει τις θεµελιώδεις αξίες της ΕΕ. Η Επιτροπή θα
επαναξιολογήσει τις εξελίξεις στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη
ύστερα από ένα έτος, αφού προηγηθεί συζήτηση στο πλαίσιο του πολυµερούς φόρουµ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι σηµαντική διότι αντικατοπτρίζει τις θεµελιώδεις αξίες της
κοινωνίας στην οποία επιθυµούµε να ζούµε. Έχει σηµασία για τις επιχειρήσεις, µεγάλες ή
µικρές, οι οποίες µέσα από προϊόντα και υπηρεσίες µε χαρακτήρα καινοτοµίας, νέες
δεξιότητες και δέσµευση όλων των ενδιαφερόµενων µερών µπορούν να βελτιώσουν τις
οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και
µακροπρόθεσµα. Έχει σηµασία για όσους εργάζονται µέσα σε εταιρείες και γι’ αυτές, διότι
µπορεί να δηµιουργήσει στη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος µε καλύτερα
κίνητρα και ανταµοιβές. Έχει σηµασία για όσους αγοράζουν από εταιρείες, για τους
καταναλωτές που δίνουν όλο και µεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
διαπιστευτήρια των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν. Έχει σηµασία για τις
τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες, οι οποίες επιθυµούν να γνωρίζουν
ότι φιλοξενούν οργανισµούς που µοιράζονται τις ίδιες αξίες και ανησυχίες µε αυτές. Έχει
σηµασία για τους επενδυτές που πιστεύουν ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η υπεύθυνη
επιχειρηµατική συµπεριφορά. Έχει σηµασία για τους ανθρώπους σε άλλα µέρη του πλανήτη
που αναµένουν από τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη να συµπεριφέρονται
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αξίες και αρχές. Έχει σηµασία για τα παιδιά µας και
τις µελλοντικές γενιές που προσδοκούν να ζήσουν σ’ έναν κόσµο που θα σέβεται τους
ανθρώπους και τη φύση.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η τάση για υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και ο
υποστηρικτικός, συνολικά, ρόλος των δηµόσιων αρχών απέναντι στην εταιρική κοινωνική
ευθύνη, έχουν αποκτήσει µεγάλη σηµασία τα τελευταία 15 χρόνια όσον αφορά τη συµβολή
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το κράτος
δικαίου, καθώς και τη βιώσιµη λειτουργία της δηµοκρατίας και της οικονοµίας της αγοράς,
σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή παγκόσµια κλίµακα. Για να είναι η οικονοµία της αγοράς ένα
επιτυχηµένο οικονοµικό µοντέλο, πρέπει να βασίζεται σε ορισµένες θεµελιώδεις
προϋποθέσεις: αφενός, σε ένα αποτελεσµατικό και συνεκτικό νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο· αφετέρου, στον αυτοπεριορισµό και στον αυτοέλεγχο καθώς και σε ένα προδραστικό
κλίµα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας, ευθυδικίας και εµπιστοσύνης: αυτά είναι τα
αναγκαία στοιχεία για το συνδυασµό οικονοµικής επιτυχίας, προστασίας του περιβάλλοντος,
κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Για το σκοπό αυτό οι κορυφαίες επιχειρήσεις στην
Ευρώπη διέρχονται, σήµερα παρά ποτέ, ένα στάδιο αναζήτησης, µάθησης και καινοτοµίας
όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση, το διάλογο των µετόχων και την ανάπτυξη των
προϊόντων, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εταιρική ευθύνη αναπόσπαστο µέρος της
καθηµερινής επιχειρηµατικής πρακτικής τους και της ανταγωνιστικότητας. Οι µικρές
εταιρείες, ο κινητήριος µοχλός της µεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη, έχουν να
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προσφέρουν τόσα όσα και οι µεγάλες εταιρείες στην εταιρική ευθύνη, αν και συχνά
υιοθετούν µια πιο άτυπη και διορατική προσέγγιση. Έχοντας ως σκηνικό την
παγκοσµιοποίηση και τις συναφείς µε αυτήν διαρθρωτικές αλλαγές, οι εταιρείες κάνουν αυτές
τις αλλαγές προσδοκώντας ότι και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θα συνταχθούν και θα
επωµιστούν το µερίδιο των ευθυνών και των ευκαιριών για καινοτοµία που τους αναλογεί. Ο
διάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη βοηθά τις εταιρείες να προβλέψουν και να
αντιµετωπίσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα που ενδέχεται να έχουν
επίδραση στην ανταγωνιστικότητά τους µελλοντικά.
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ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα µέλη της επιχειρηµατικής
κοινότητας που βάζουν τα θεµέλια µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη. Πρόκειται για µια συµµαχία επιχειρήσεων που τις ενώνει µια κοινή φιλοδοξία: να
γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα
υποστηρίζει µια ανταγωνιστική και βιώσιµη οικονοµία της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η
ουσία της πρωτοβουλίας είναι η σύµπραξη. Η σύµπραξη αυτή βασίζεται στη συµφωνία ότι οι
προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη µεγέθυνση και την απασχόληση
ανταποκρίνονται πλήρως στις προκλήσεις του αυξανόµενου παγκόσµιου ανταγωνισµού, στις
δηµογραφικές τάσεις και σε ένα βιώσιµο µέλλον.
Η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής έχει καίρια σηµασία για τη διατήρηση της
µεγέθυνσης στην Ευρώπη αλλά και για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η
συµµαχία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί να συµβάλει
στην αειφόρο ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει το δυναµικό της Ευρώπης για
καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα και θα συµβάλει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην
απασχολησιµότητα και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η συµµαχία επιδιώκει την προώθηση
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως µια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις για εξασφαλισµένο
κέρδος (win-win situations), αλλά και για την κοινωνία, και αναγνωρίζει ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη είναι µια προσέγγιση που αντανακλά την πολυµορφία του ευρωπαϊκού
επιχειρηµατικού τοπίου. Οι επιχειρήσεις είναι φυσικά οι πρωταγωνιστές στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και οι δηµόσιες αρχές, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, πρέπει να διαδραµατίζουν υποστηρικτικό ρόλο για την προώθησή της. Η
πρωτοβουλία για τη συµµαχία αυτή βασίζεται σε προηγούµενες συζητήσεις µε τις
επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ειδικότερα, αντλεί από τα διδάγµατα του
ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, µια σηµαντικότατη
πρωτοβουλία της οποίας την υλοποίηση διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φόρουµ
παρείχε την πλατφόρµα για να µπορέσουν οι ευρωπαίοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, των
εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών να συµµετάσχουν σε µια πρωτοποριακή διαδικασία µάθησης και διαλόγου και να
συµφωνήσουν επί συστάσεων για περισσότερες και αποτελεσµατικότερες πρακτικές στον
τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα αξιοποιήσει επίσης την ευρωπαϊκή εκστρατεία
για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µεταξύ των ΜΜΕ, καθώς και πολλές
άλλες πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες. Ένα άλλο
καθοδηγητικό εργαλείο για τη συµµαχία είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για τις
επιχειρήσεις στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - 2010, όπου οι κορυφαίες
εταιρείες και τα επιχειρηµατικά δίκτυα έχουν διατυπώσει το όραµά τους και τις
προτεραιότητές τους για µια ανταγωνιστική και βιώσιµη επιχείρηση από την ευρωπαϊκή
σκοπιά.
Η συµµαχία βάζει τα θεµέλια για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο
µέλλον. Θα εξελιχθεί µε άξονα τους τρεις ακόλουθους τοµείς δραστηριοτήτων:
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση των γνώσεων για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη και αναφορά των αποτελεσµάτων
• Παροχή βοήθειας για την καθιέρωση και την ανάπτυξη ανοιχτών συνασπισµών
συνεργασίας
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• Εξασφάλιση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η συµµαχία θα διερευνήσει και θα υποστηρίξει δηµιουργικούς τρόπους ανταλλαγής και
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, πρωτοβουλιών και εργαλείων στον τοµέα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, µε σκοπό να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους επιχειρηµατίες,
τους πολιτικούς ιθύνοντες, τους καταναλωτές, τους επενδυτές και το ευρύτερο κοινό, σε κάθε
ενδεδειγµένο επίπεδο, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην
προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους κατά τρόπον
όσο το δυνατό πιο συντονισµένο µε τις σηµερινές και αυριανές πραγµατικότητες και
προκλήσεις.
Η συµµαχία επιβεβαιώνει ότι, βάσει των υφιστάµενων πρωτοβουλιών, διαπιστώνεται η
ανάγκη για την περαιτέρω προώθηση της διεπιστηµονικής έρευνας σε θέµατα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως για τον αντίκτυπό της στην
ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η στενότερη συνεργασία µε τα πανεπιστήµια
και ειδικούς επιστήµονες καθώς και ο συνεχής διάλογος και η συνεργασία µε την κοινωνία
των πολιτών, κρίνονται αναγκαία για το σκοπό αυτό.
Σηµαντική συµβολή στη µελλοντική ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα της Ευρώπης θα
εξαρτηθεί από το εάν η εκπαίδευση θα έχει απόλυτη προτεραιότητα στην ηµερήσια διάταξη
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η συµµαχία θα ενθαρρύνει την ενσωµάτωση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και ζητηµάτων σχετικών µε την αειφόρο ανάπτυξη στα παραδοσιακά
προγράµµατα σπουδών, στη διδακτέα ύλη για τα µελλοντικά διευθυντικά στελέχη και τους
αποφοίτους πανεπιστηµίων, στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και σε άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
ΠΑΡΟΧΗ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση το ευρύ φάσµα των ζητηµάτων που καλύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη και την
πολυµορφία του ευρωπαϊκού και διεθνούς επιχειρηµατικού τοπίου, οι εταίροι της συµµαχίας
εντοπίζουν τους εξής τοµείς προτεραιότητας για δράση:
• Ενίσχυση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε βιώσιµες τεχνολογίες, προϊόντα
και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας
• Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να αναπτυχθούν και να ευηµερήσουν
• Στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να ενσωµατώσουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές
ανησυχίες στη λειτουργία τους, ιδίως αυτών που εντάσσονται στην αλυσίδα εφοδιασµού
• Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την απασχολησιµότητα
• Καλύτερη ανταπόκριση στην πολυµορφία και την πρόκληση των ίσων ευκαιριών
λαµβάνοντας υπόψη τις δηµογραφικές αλλαγές µαζί µε την ταχεία γήρανση του
πληθυσµού της Ευρώπης
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• Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, επίσης σε συνεργασία µε την αλυσίδα εφοδιασµού
• Καινοτοµία στον τοµέα του περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση της
οικολογικής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας στη διεργασία παραγωγής του
προϊόντος και της υπηρεσίας
• Ενίσχυση του προδραστικού διαλόγου και δέσµευση µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
• Καλύτερη ανταπόκριση στην πρόκληση της διαφάνειας και της επικοινωνίας ώστε το µη
οικονοµικό κοµµάτι της επίδοσης των εταιρειών και των οργανώσεων να γίνει
περισσότερο κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και να ενσωµατωθεί καλύτερα
στην χρηµατοοικονοµική επίδοση
• Υπεύθυνη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, λειτουργία εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανάλογη µε τη λειτουργία της επιχείρησης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η δραστηριοποίηση σ’ αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας «ανοιχτούς συνασπισµούς
συνεργασίας» εντός των οποίων θα συνεργάζονται οι ενδιαφερόµενες εταιρείες για να
εντοπίζουν τα θέµατα υπό τη µορφή «εργαστηριακών συνεδριάσεων» για τη διερεύνηση και
την ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες και τα
ενδιαφερόµενα µέρη και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
Με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη µεγέθυνση και την απασχόληση και µέσω της
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη µέλη της ΕΕ έχουν δεσµευθεί να διαµορφώσουν και να καλλιεργήσουν ένα φιλικό στις
επιχειρήσεις περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να
αναπτύσσονται.
Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει τις πολιτικές της για την προώθηση των
εθελοντικών και καινοτόµων προσπαθειών που καταβάλλουν οι εταιρείες στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενθαρρύνοντας τις καλές πρακτικές και τη διάδοσή τους,
µέσω µιας ενισχυµένης σύµπραξης µε τις επιχειρήσεις και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
καθώς και µε τις εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης να είναι συνεπής
σε όλους τους τοµείς πολιτικής και να ενσωµατώσει την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης όπου αυτό αρµόζει. Για να επιτύχουν στην κοινή τους αποστολή οι εταίροι της
συµµαχίας θα αξιοποιήσουν την εµπειρία από ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο και
θα υποκινήσουν και θα υποστηρίξουν παρόµοιες πρωτοβουλίες στις χώρες όπου υπάρχει
ενδιαφέρον για να γίνει αυτό. Η συµµαχία υποστηρίζει τη διοργάνωση συνεδριάσεων
επανεξέτασης µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, αρχίζοντας από το 2006, ώστε να
καταγράφεται η πρόοδος σε σχέση µε τις συστάσεις του ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ για
την εταιρική κοινωνική ευθύνη και σε σχέση µε άλλες τάσεις, εξελίξεις και καινοτοµίες στον
τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η δέσµευση, η αµοιβαία εµπιστοσύνη και ο διάλογος έχουν καίρια σηµασία για την επιτυχία
της συµµαχίας αυτής. Η συµµαχία θα είναι αυτό που θα επιτύχουν οι εταίροι βάσει των
πρωτοβουλιών και των τοµέων προτεραιότητας για τους οποίους έχει επέλθει συµφωνία. Οι
εταίροι συµφωνούν ότι για λόγους συντονισµού και επικοινωνίας, η συµµαχία θα βασίζεται
στις δοµές που έχουν ήδη δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία των επιχειρήσεων και
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εταίροι της συµµαχίας
συµφωνούν να καταγράφουν την πρόοδο σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου και να
κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της συµµαχίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για
τη µεγέθυνση και την απασχόληση.
Η Ευρώπη είναι έτοιµη να γίνει πόλος αριστείας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η
συµµαχία είναι το ενδεδειγµένο µέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
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