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ΣΥΝΟΨΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ένας αυξανόµενος αριθµός ευρωπαϊκών εταιρειών προωθούν τις στρατηγικές
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως απάντηση σε µια ποικιλία κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονοµικών πιέσεων. Στοχεύουν να στείλουν ένα µήνυµα στα
διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη µε τα οποία συναλλάσσονται: υπαλλήλους, µετόχους,
επενδυτές, καταναλωτές, δηµόσιες αρχές και ΜΚΟ. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες
επενδύουν στο µέλλον τους και αναµένουν ότι η εθελοντική δέσµευσή τους θα
βοηθήσει να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους.
Ήδη από το 1993 η έκκληση του Προέδρου Delors στις ευρωπαϊκές εταιρείες να
συµµετάσχουν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού κατέληξε σε
έντονη κινητοποίηση και στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων.
Πιο πρόσφατα, το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας
απηύθυνε ιδιαίτερη έκκληση στο αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον
αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τη διά βίου µάθηση, την οργάνωση της εργασίας,
τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
∆ηλώνοντας την κοινωνική ευθύνη τους και αναλαµβάνοντας οικειοθελώς
δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα όρια των κοινών ρυθµιστικών και συµβατικών
απαιτήσεων, τις οποίες πρέπει έτσι και αλλιώς να τηρούν, οι εταιρείες προσπαθούν
να θέσουν υψηλότερα πρότυπα για την κοινωνική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική
προστασία και το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αποδέχονται µία
ανοικτή διακυβέρνηση που συµβιβάζει τα συµφέροντα των διαφόρων µερών σε µία
συνολική προσέγγιση ποιότητας και βιωσιµότητας. Ενώ αναγνωρίζεται η σηµασία
όλων αυτών των πτυχών, το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται ιδίως στις ευθύνες των
εταιριών στον κοινωνικό τοµέα.
Η ενέργεια αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων και νέων πεδίων
για τις υπάρχουσες σχέσεις µέσα στην εταιρεία· οι σχέσεις αυτές αφορούν θέµατα
κοινωνικού διαλόγου, απόκτησης δεξιοτήτων, ίσων ευκαιριών, πρόβλεψη και
διαχείριση των αλλαγών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αφορούν θέµατα ενίσχυσης της
οικονοµικής και της κοινωνικής συνοχής και προστασίας της υγείας· και γενικότερα
σε ένα σφαιρικό επίπεδο, αφορούν θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και
σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατευθύνεται κυρίως από τις µεγάλες
εταιρείες, παρά το γεγονός ότι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές υπάρχουν σε όλα τα
είδη επιχειρήσεων, δηµόσιες και ιδιωτικές, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και
των συνεταιρισµών.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον µπορεί να συµβάλει θετικά στο στρατηγικό στόχο που
συµφωνήθηκε στη Λισσαβώνα : "να γίνει 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".
Το παρόν Πράσινο Βιβλίο αποσκοπεί στο να δώσει την εκκίνηση για µια ευρύτερη
δηµόσια συζήτηση µε θέµα τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να
3

προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, και ιδίως µε θέµα τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί η
καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των υπαρχουσών εµπειριών, να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών, να καθιερωθεί µεγαλύτερη διαφάνεια και να
αυξηθεί η αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση και την επικύρωση. Το
Πράσινο Βιβλίο προτείνει µία προσέγγιση που βασίζεται στην εµβάθυνση των
εταιρικών σχέσεων, στις οποίες όλοι οι παράγοντες διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο.
1.
8.

9.

10.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ουσιαστικά µια έννοια µε την οποία οι εταιρίες
αποφασίζουν οικειοθελώς να συµβάλλουν για µια καλύτερη κοινωνία και ένα
καθαρότερο περιβάλλον. Σε µία περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να
αναγνωρίσει τις κοινές αρχές της εγκρίνοντας το Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες αναγνωρίζουν την
κοινωνική τους ευθύνη µε τρόπο όλο και πιο σαφή, θεωρώντας την ως µέρος της
ταυτότητάς τους. Αυτή η ευθύνη εκφράζεται προς στους υπαλλήλους και γενικότερα
σε όλους τους παράγοντες που µπορούν να επηρεαστούν από µία επιχείρηση και οι
οποίοι µε τη σειρά τους µπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της.
Αυτές οι εξελίξεις απηχούν τις αυξανόµενες προσδοκίες που έχουν οι ευρωπαίοι
πολίτες και τα ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά τον εξελισσόµενο ρόλο των
εταιρειών στη νέα και µεταβαλλόµενη κοινωνία του σήµερα. Σύµφωνα µε το βασικό
µήνυµα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη που εγκρίθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Göteborg τον Ιούνιο του 2001, η οικονοµική ανάπτυξη, η
κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συµβαδίζουν µακροπρόθεσµα.
Πολλοί παράγοντες καθοδηγούν αυτή την τάση προς την εταιρική κοινωνική
ευθύνη:
οι νέες ανησυχίες και προσδοκίες των πολιτών, των καταναλωτών, των δηµόσιων
αρχών και των επενδυτών στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και της βιοµηχανικής
αλλαγής σε µεγάλη κλίµακα,
τα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επενδυτικές
αποφάσεις των ατόµων και των φορέων, τόσο ως καταναλωτών όσο και ως
επενδυτών,
η αυξηµένη ανησυχία για τις ζηµιές που προκαλεί η οικονοµική δραστηριότητα στο
περιβάλλον,
η διαφάνεια στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που επήλθε µε την επανάσταση
στις επικοινωνίες και τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών.
Επιχειρήσεις και εταιρική κοινωνική ευθύνη

11.

Καθώς οι ίδιες οι εταιρείες έρχονται αντιµέτωπες µε τις προκλήσεις του
µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και ειδικότερα
της Εσωτερικής Αγοράς, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη µπορεί να ενέχει άµεση οικονοµική αξία. Παρά το γεγονός ότι η
κεντρική ευθύνη µιας εταιρίας είναι η παραγωγή κερδών, οι εταιρίες µπορούν
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παράλληλα να συµβάλλουν σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, µέσω
της ενσωµάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως στρατηγικής επένδυσης
στην κύρια επιχειρηµατική στρατηγική τους, στα µέσα διαχείρισης και στις
δραστηριότητές τους
12.

∆εδοµένου ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί διαδικασία µέσω της οποίας οι
εταιρείες διαχειρίζονται τις σχέσεις τους µε ευρύ φάσµα σηµαντικών
ενδιαφερόµενων µερών, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την άδεια
λειτουργίας τους, η σηµασία της για τις επιχειρήσεις γίνεται σαφής. Έτσι, θα έπρεπε
να αντιµετωπίζεται ως επένδυση και όχι ως κόστος, όπως και η διαχείριση της
ποιότητας. Κατά συνέπεια µπορούν να έχουν µία προσέγγιση χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική, εµπορική και κοινωνική -, µε αποτέλεσµα µία µακροπρόθεσµη
στρατηγική για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται µε την
αβεβαιότητα. Οι εταιρείες θα έπρεπε να επιδιώκουν την κοινωνική ευθύνη τόσο σε
διεθνές επίπεδο όσο και στην Ευρώπη, καθώς και σε ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασµού.
Στο έγγραφο θέσης της µε τίτλο “Releasing Europe's employment potential: Companies' views
on European Social Policy beyond 2000” η UNICE (Union of Industrial and Employers'
Confederations of Europe) τόνισε ότι όταν οι ευρωπαϊκές εταιρείες δρουν κατά τρόπο
κοινωνικά υπεύθυνο, θεωρούν τους εαυτούς τους ως αναπόσπαστο µέρος της κοινωνίας·
θεωρούν τα κέρδη ως τον κεντρικό στόχο της εταιρείας αλλά όχι το µόνο αίτιο ύπαρξής της
και επιλέγουν έναν µακροπρόθεσµο προβληµατισµό για τις στρατηγικές αποφάσεις και
επενδύσεις.

Το πολιτικό πλαίσιο
13.

14.

15.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόκληση συνίσταται στον τρόπο µε τον οποίο η εταιρική
κοινωνική ευθύνη µπορεί να συµβάλει στο στόχο της Λισσαβώνας να οικοδοµηθεί
µια δυναµική, ανταγωνιστική και συνεκτική οικονοµία µε βάση τη γνώση. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα απηύθυνε ιδιαίτερη έκκληση στο αίσθηµα
κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τη διά
βίου µάθηση, την οργάνωση της εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη
και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
υποστηρίχτηκε στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, τονίστηκε ο
ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την αντιµετώπιση των συνεπειών που
µπορεί να έχει η ολοκλήρωση της οικονοµίας και της αγοράς στην απασχόληση και
την κοινωνία, και για την προσαρµογή των συνθηκών εργασίας στη νέα οικονοµία.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής της Νίκαιας κάλεσε την Επιτροπή να
διαµορφώσει εταιρικές σχέσεις στις οποίες οι εταιρείες να συµπράττουν µε τους
κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς
που διαχειρίζονται τις κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική
ευθύνη τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τις πρωτοβουλίες που λαµβάνουν οι εταιρείες για να προωθήσουν την
εταιρική κοινωνική ευθύνη και χαρακτήρισε το παρόν Πράσινο Βιβλίο µέσο
ενθάρρυνσης της ευρύτερης ανταλλαγής ιδεών, οι οποίες αποβλέπουν στην
προώθηση περαιτέρω πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτόν.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιµη ανάπτυξη που
υποστηρίχτηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Göteborg τόνισε τη σηµασία του
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: "Η δηµόσια πολιτική παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο
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στην προώθηση ενός ισχυρότερου αισθήµατος κοινωνικής ευθύνης του
επιχειρηµατικού κόσµου και στη δηµιουργία πλαισίου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
επιχειρήσεις ενσωµατώνουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραµέτρους στις
δραστηριότητές τους... Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθούν
προβλεπτική προσέγγιση στα θέµατα της αειφόρου ανάπτυξης κατά την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων τους, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης."
16.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται µε τον προβληµατισµό που διατύπωσε η Επιτροπή στο
Λευκό Βιβλίο για τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εδοµένου ότι η
εταιρική κοινωνική ευθύνη συµβάλλει σηµαντικά σε ένα ευνοϊκό κλίµα για το
επιχειρηµατικό πνεύµα, συνδέεται ακόµα µε το στόχο της Επιτροπής να
δηµιουργήσει µία επιχειρηµατική, καινοτόµο και ανοικτή Ευρώπη – “Ευρώπη των
επιχειρήσεων”.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει σηµαντικές συνέπειες σε όλους τους οικονοµικούς και
κοινωνικούς φορείς καθώς και στις δηµόσιες αρχές, που πρέπει να τις λάβουν υπόψη κατά τον
καθορισµό των ενεργειών τους. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν αναγνωρίσει τη σηµασία της και
έχουν λάβει δραστήρια µέτρα για την προώθησή της. Επειδή όλα τα κράτη µέλη
αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις, το κάθε κράτος θα µπορούσε να επωφεληθεί από την
εµπειρία των άλλων κρατών. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορούσε να προωθήσει την
εταιρική κοινωνική ευθύνη µέσω των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον,
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προσεγγίσεις στην εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι συνεκτικές
και σύµφωνες µε τις κοινοτικές πολιτικές και µε τις διεθνείς υποχρεώσεις. Στη ∆ανία, το
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησε το 1994 την εκστρατεία µε θέµα “Our Common
Concern - the social responsibility of the corporate sector” (Η κοινή µας ανησυχία - η
κοινωνική ευθύνη του κλάδου των επιχειρήσεων) και το 1998 συγκρότησε το Κέντρο της
Κοπεγχάγης.
Στο ΗΒ, διορίστηκε υπουργός για την εταιρική κοινωνική ευθύνη το Μάρτιο του 2000.
Συγκροτήθηκε διανοµαρχιακή οµάδα µε σκοπό να βελτιώσει το συντονισµό των
δραστηριοτήτων προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλη την κυβέρνηση.

17.
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω πολιτικών όπως η συνεργασία σε θέµατα εµπορίου και
ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετέχει άµεσα σε ζητήµατα που αφορούν τη
συµπεριφορά της αγοράς. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πλαίσιο των διαφόρων
διεθνών πρωτοβουλιών και να εντάσσεται σε αυτό. Πρόκειται για πρωτοβουλίες
όπως η Global Compact των Ηνωµένων Εθνών (2000), η Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (Τριµερής δήλωση
για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική) της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (1977/2000), οι Guidelines for Multinational Enterprises (Κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολυεθνικές εταιρείες) του ΟΟΣΑ (2000). Παρ’ότι αυτές οι
πρωτοβουλίες δεν είναι νοµικά δεσµευτικές, στην περίπτωση των κατευθυντήριων
γραµµών του ΟΟΣΑ επωφελούνται από τη δέσµευση των κυβερνήσεων που τις
έχουν υιοθετήσει να προωθήσουν την ουσιαστική τήρησή τους από τις εταιρείες. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσµευτεί για την ενεργή προώθηση των κατευθυντηρίων
γραµµών του ΟΟΣΑ1. Η τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας της ∆ΟΕ
(ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, αρχή
Οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ περιλαµβάνουν επίσης έναν µηχανισµό εφαρµογής µε τη
συµµετοχή κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων στα Εθνικά Σηµεία Επαφής. Επιπλέον, το
περιεχόµενό τους καλύπτει διάφορους τοµείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως την παιδική και
την καταναγκαστική εργασία, τις κοινωνικές σχέσεις, την προστασία του περιβάλλοντος και του
καταναλωτή, τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, την καταπολέµηση της δωροδοκίας, τη µεταφορά
τεχνολογίας, τον ανταγωνισµό και τη φορολογία
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της µη διάκρισης και εξάλειψη της παιδικής εργασίας) είναι κεντρικά θέµατα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· η παρακολούθηση και η συµµόρφωση µε αυτά τα
πρότυπα πρέπει να ενισχυθεί2.
18.

Η κυριότερη συµβολή της ευρωπαϊκής προσέγγισης θα συνίσταται στην
προστιθέµενη αξία και στη συµπλήρωση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων µε τα
εξής:
–

–

19.

Παροχή συνολικού ευρωπαϊκού πλαισίου, που να αποσκοπεί στην προώθηση
της ποιότητας και της σύγκλισης των πρακτικών σε θέµατα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, µέσω της ανάπτυξης ευρέων αρχών, προσεγγίσεων και
εργαλείων και της προώθησης των ορθών πρακτικών και των καινοτόµων
ιδεών,
υποστήριξη των προσεγγίσεων βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την
αξιολόγηση και την ανεξάρτητη επαλήθευση των πρακτικών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότητα και την
αξιοπιστία τους.

Το παρόν Πράσινο Βιβλίο αποσκοπεί στο να αρχίσει µια ευρύτερη δηµόσια
συζήτηση και αναζητά απόψεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η έκβαση της
πρωτοβουλίας αυτής θα αποτελέσει νέο πλαίσιο για την προώθηση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.

2.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;

20.

Οι περισσότεροι ορισµοί περιγράφουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη 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.

21.

Το να είναι κάποιος κοινωνικά υπεύθυνος δεν σηµαίνει µόνον ότι εκπληρώνει
πλήρως τις νοµικές υποχρεώσεις του, αλλά και ότι υπερβαίνει τα όρια της τήρησης
του νόµου επενδύοντας “περισσότερο” στο ανθρώπινο δυναµικό, στο περιβάλλον
και στις σχέσεις του µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η πείρα από τις επενδύσεις στις
περιβαλλοντικά υπεύθυνες τεχνολογίες και επιχειρηµατικές πρακτικές δείχνει ότι η
υπέρβαση της τήρησης του νόµου µπορεί να συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα µιας
επιχείρησης. Η υπέρβαση των ορίων των βασικών νοµικών υποχρεώσεων στον
κοινωνικό τοµέα, π.χ. επαγγελµατική κατάρτιση, συνθήκες εργασίας, σχέσεις
διοίκησης-υπαλλήλων, µπορεί επίσης να έχει άµεσο αντίκτυπο στην
παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Ανοίγει το δρόµο για τη
διαχείριση της αλλαγής και το συνδυασµό της κοινωνικής ανάπτυξης µε τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα.

22.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν πρέπει ωστόσο να θεωρηθεί υποκατάστατο των
κανονιστικών ρυθµίσεων ή της νοµοθεσίας όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώµατα ή
τα περιβαλλοντικά πρότυπα, συµπεριλαµβάνοντας την ανάπτυξη νέας κατάλληλης

2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε την προώθηση των βασικών προτύπων
εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης.
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νοµοθεσίας. Σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθµίσεις, οι προσπάθειες
πρέπει να επικεντρωθούν στη θέσπιση του κατάλληλου ρυθµιστικού ή νοµοθετικού
πλαισίου για τον καθορισµό ενιαίας βάσης πάνω στην οποία µπορούν να
αναπτυχθούν οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές.
23.

Παρ’ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη µέχρι σήµερα προωθείται κυρίως από
ορισµένες µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, είναι σηµαντική για όλα τα είδη εταιρειών
και όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων, από τις ΜΜΕ έως τις πολυεθνικές
εταιρείες. Έχει ζωτική σηµασία να εφαρµοστεί και στις ΜΜΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των πολύ µικρών και ατοµικών εταιρειών, δεδοµένου ότι
αυτές συµβάλλουν στο µέγιστο στην οικονοµία και την απασχόληση. Παρ’ότι
πολλές ΜΜΕ έχουν ήδη αναλάβει τις κοινωνικές τους ευθύνες, ειδικότερα µέσω της
ανάµιξής τους στα θέµατα της κοινότητας, η περαιτέρω αύξηση της
ευαισθητοποίησης και η υποστήριξη για τη διάδοση των ορθών πρακτικών µπορούν
να βοηθήσουν την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µεταξύ τους. Οι
εργατικοί συνεταιρισµοί και τα συστήµατα συµµετοχής, καθώς και άλλες
επιχειρήσεις µε τη µορφή συνεταιρισµών, φορέων αλληλασφάλισης και ενώσεων,
ενσωµατώνουν στη δοµή τους τα ενδιαφέροντα άλλων παραγόντων και
αναλαµβάνουν αυτόµατα τις κοινωνικές ευθύνες τους και τις ευθύνες απέναντι στον
πολίτη.

24.

Ορισµένες εταιρείες µε καλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό µητρώο αναφέρουν ότι
αυτές οι δραστηριότητες µπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις και να
παράγουν περισσότερα κέρδη και ανάπτυξη. Για πολλές εταιρίες είναι µια νέα
δραστηριότητα και δεν έχει γίνει ακόµα η µακροπρόθεσµη αξιολόγηση. Οι
οικονοµικές συνέπειες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διακρίνονται σε άµεσες και
έµµεσες. Τα θετικά άµεσα αποτελέσµατα ενδέχεται για παράδειγµα να προκύπτουν
από ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο συνεπάγεται ένα πιο αφοσιωµένο
και παραγωγικό εργατικό δυναµικό ή από την αποτελεσµατική χρήση των φυσικών
πόρων. Επιπλέον, τα έµµεσα αποτελέσµατα απορρέουν από την αυξανόµενη
προσοχή των καταναλωτών και των επενδυτών που θα αυξήσει τις ευκαιρίες τους
στις αγορές. Αντίστροφα, η κριτική των επιχειρηµατικών πρακτικών µπορεί µερικές
φορές να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη φήµη µιας εταιρείας. Αυτό µπορεί να
επηρεάσει τα βασικά στοιχεία του ενεργητικού µιας εταιρείας, όπως τις εµπορικές
µάρκες και την εικόνα της.

25.

Τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα προσφεύγουν όλο και περισσότερο σε καταλόγους
κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων προκειµένου να αξιολογήσουν τους
κινδύνους δανεισµού και τις επενδύσεις σε εταιρείες. Παρόµοια, η αναγνώριση µιας
εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνης, π.χ. µέσω της εγγραφής της σε χρηµατιστηριακό
δείκτη δεοντολογικών αρχών, µπορεί να αυξήσει την αξιολογική κατάταξή της και
συνεπώς επιφέρει απτά οικονοµικά οφέλη.
Οι κοινωνικοί δείκτες του χρηµατιστηρίου είναι χρήσιµα σηµεία αναφοράς γιατί δείχνουν τη
θετική επίδραση που έχει η λεπτοµερής ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων µε
κοινωνικά κριτήρια : ο κοινωνικός δείκτης Domini 400 (DSI) ξεπέρασε κατά 1% και πάνω το
δείκτη S&P 500 µε βάση τη συνολική απόδοση σε ετήσια βάση και λαµβάνοντας υπόψη την
προσαρµογή ανάλογα µε τον κίνδυνο από την έναρξη λειτουργίας του το Μάιο του 1990, ενώ
ο Dow Jones Sustainable Index έχει σηµειώσει αύξηση κατά 180% από το 1993 συγκριτικά µε
125% για τον Dow Jones Global Index την ίδια περίοδο.
Η επακριβής αξιολόγηση των στοιχείων που καθορίζουν την οικονοµική αποδοτικότητα µιας
κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας είναι δύσκολη. Έρευνες (περιοδικό Industry Week, 15
Ιανουαρίου 2001) έδειξαν ότι περίπου το ένα ήµισυ των επιδόσεων άνω του µέσου όρου που
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σηµειώνουν οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες µπορούν να αποδοθούν στην κοινωνική ευθύνη
τους, ενώ το άλλο ήµισυ µπορεί να εξηγηθεί ως επιδόσεις του κλάδου τους. Αναµένεται από
τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες να παραγάγουν οικονοµικά οφέλη άνω του µέσου όρου,
εφόσον η ικανότητα µιας εταιρείας να αντιµετωπίζει επιτυχώς περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέµατα µπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο µέτρο διαχειριστικής ποιότητας.

26.

Είναι αναγκαία η καλύτερη γνώση καθώς και οι περαιτέρω µελέτες για τον
αντίκτυπο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιδόσεις των εταιριών. Αυτό θα
µπορούσε να αποτελέσει ένα πεδίο για περαιτέρω έρευνα µεταξύ εταιριών,
δηµοσίων αρχών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Αυτές οι προσπάθειες θα µπορούσαν
να υποστηριχθούν από τα προγράµµατα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη.

2.1.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η εσωτερική διάσταση

27.

Σε µια εταιρία, οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αφορούν κυρίως τους υπαλλήλους
και συνδέονται µε θέµατα όπως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, η υγεία και η
ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες
πρακτικές σχετίζονται κυρίως µε τη διαχείριση των φυσικών πόρων που
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόµο για τη διαχείριση της
αλλαγής και το συνδυασµό της κοινωνικής ανάπτυξης µε τη βελτιωµένη
ανταγωνιστικότητα.

2.1.1.

∆ιαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού

28.

Σήµερα µία από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες είναι η προσέλκυση και
η συγκράτηση εξειδικευµένου εργατικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά
µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν τη διά βίου µάθηση, την παραχώρηση
αρµοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζοµένους, την καλύτερη ενηµέρωση σε όλη
την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία µεταξύ εργασίας, οικογένειας και
ελεύθερου χρόνου, τη µεγαλύτερη ποικιλοµορφία του εργατικού δυναµικού, την ίση
αµοιβή και τις προοπτικές σταδιοδροµίας για τις γυναίκες, τον καταµερισµό των
κερδών και τα συστήµατα παροχής µεριδίων του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και
τον προβληµατισµό σχετικά µε την απασχολησιµότητα και την εξασφάλιση της
εργασίας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η ενεργός εποπτεία και διαχείριση των
υπαλλήλων που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω αναπηρίας ή
τραυµατισµού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών.

29.

Οι υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης, ιδιαίτερα µε την εφαρµογή της αρχής των µη
διακρίσεων, πιθανότατα θα διευκολύνουν να προσλαµβάνονται άτοµα από εθνικές
µειονότητες, µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι και
µειονεκτούντα άτοµα. Τέτοιες πρακτικές είναι ουσιαστικής σηµασίας για την
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση που
αφορούν τη µείωση της ανεργίας, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

30.

Σε σχέση µε τη διά βίου µάθηση, οι εταιρείες θα διαδραµατίσουν βασικό ρόλο σε
διάφορα επίπεδα: θα συµβάλουν στον καλύτερο καθορισµό των αναγκών σε
επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω της στενής συνεργασίας µε τοπικούς φορείς που
καταρτίζουν προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης· θα υποστηρίξουν τη
µετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία, δηµιουργώντας για παράδειγµα
θέσεις µαθητείας· θα προσδώσουν αξία στη µάθηση, ειδικότερα µε την αναγνώριση
προηγούµενων και εµπειρικών γνώσεων (Accreditation of Prior and Experiential
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Learning - APEL)· και θα διαµορφώσουν ένα περιβάλλον όπου θα ενθαρρύνεται η
διά βίου µάθηση για όλους τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα εκείνους µε τη λιγότερη
µόρφωση, τις λιγότερες δεξιότητες και τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους.
2.1.2.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

31.

Οι προσεγγίσεις του θέµατος της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
παραδοσιακά έγκεινται σε νοµοθετικά και εκτελεστικά µέτρα. Ωστόσο, λόγω της
τάσης να ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους και προµηθευτές, οι εταιρείες
εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επιδόσεις των εργολάβων τους στο θέµα
της υγείας και της ασφάλειας και ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται στους ίδιους
τους χώρους των εν λόγω εταιρειών3.

32.

Οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι κλαδικές οργανώσεις εξετάζουν όλο και
περισσότερο επιπλέον τρόπους για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας,
χρησιµοποιώντας αυτές τις δύο παραµέτρους ως κριτήρια κατά την προµήθεια
προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες εταιρείες και ως στοιχείο προώθησης των
προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα µπορούν να
θεωρηθούν συµπληρωµατικά προς τις δραστηριότητες νοµοθεσίας και ελέγχου από
τις δηµόσιες αρχές, εφόσον και εκείνες αποσκοπούν στο να προωθήσουν µία παιδεία
πρόληψης, δηλαδή υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

33.

Καθώς αυξάνει η προσοχή που δίνεται στις επιδόσεις όσον αφορά την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία αλλά και στα θετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των
υπηρεσιών, σηµειώνεται επίσης αυξανόµενη ζήτηση τόσο για τη µέτρηση, την
τεκµηρίωση και την ανακοίνωση αυτών των θετικών χαρακτηριστικών στο υλικό
διαφηµιστικής προώθησης. Τα κριτήρια που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία περιλαµβάνονται σε διάφορους βαθµούς στα υπάρχοντα συστήµατα
πιστοποίησης και επισήµανσης για τα προϊόντα και τον εξοπλισµό. Έχουν επίσης
ξεκινήσει τα σχέδια πιστοποίησης των συστηµάτων διαχείρισης και των εργολάβων,
µε ιδιαίτερη έµφαση στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Το σουηδικό σύστηµα επισήµανσης TCO Labelling Scheme για γραφειακό εξοπλισµό
αποτελεί ένα εθελοντικό σήµα που αποβλέπει στο να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να
σχεδιάζουν γραφειακό εξοπλισµό πιο ασφαλή όσον αφορά την εργασία και το περιβάλλον.
Επίσης αποβλέπει στο να βοηθήσει τους αγοραστές να επιλέξουν εξοπλισµό λιγότερο
προβληµατικό για τους χρήστες και το εξωτερικό περιβάλλον και να παράσχει στους
αγοραστές και στον πωλητή ένα σαφώς καθορισµένο σήµα, εξοικονοµώντας έτσι χρόνο,
εργασία και κόστος κατά την διαδικασία αγοράς.

34.

3

Επιπλέον, η τάση των εταιρειών και των οργανώσεων να περιλαµβάνουν κριτήρια
που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στο σύστηµα προµηθειών
τους, υποστήριξε την ανάπτυξη γενικών συστηµάτων προµήθειας που βασίζονται σε
οµοιόµορφες απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήµατα κατάρτισης ή διαχείρισης που
εφαρµόζουν οι εργολάβοι στο θέµα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Το
γεγονός αυτό καθιστά δυνατή την “πιστοποίηση” ή την αρχική έγκριση των
εργολάβων από ένα τρίτο µέρος, καθώς και την επίβλεψη της συνεχούς βελτίωσης
του συστήµατος.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες: Ευρωπαϊκός οργανισµός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
(http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/facts11/)
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Ο ολλανδικός κατάλογος ελέγχου των εργολάβων σε θέµατα ασφάλειας (SCC) αποσκοπεί στο
να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει τα συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία των εργοληπτικών εταιρειών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην
πετροχηµική και τη χηµική βιοµηχανία.
Το σύστηµα προµηθειών IKA της ∆ανίας παρέχει κατευθυντήριες γραµµές µε τις οποίες
καθορίζονται οι απαιτήσεις στους διαγωνισµούς προσφορών για εταιρείες καθαρισµού.

2.1.3.

Προσαρµογή στην αλλαγή

35.

Η ευρύτατα διαδεδοµένη αναδιάρθρωση που συντελείται στην Ευρώπη προκαλεί την
ανησυχία όλων των υπαλλήλων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών, δεδοµένου ότι το
κλείσιµο ενός εργοστασίου ή οι σηµαντικές περικοπές στο προσωπικό του ενδέχεται
να επιφέρουν οικονοµική, κοινωνική ή πολιτική κρίση σε µία κοινότητα. Λίγες
εταιρείες δεν υποκύπτουν στην ανάγκη για αναδιάρθρωση, συχνά µέσω της µείωσης
του προσωπικού, ενώ το 2000 ήταν το έτος µε τις περισσότερες συγχωνεύσεις και
εξαγορές από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία. Σύµφωνα µε µια µελέτη, λιγότερο
από µια στις τέσσερις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης επιτυγχάνουν τους σκοπούς
τους (µείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της
ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών), εφόσον συχνά διεξάγονται µε τρόπο
που κλονίζει τα κίνητρα, την πίστη, τη δηµιουργικότητα και την παραγωγικότητα
των υπαλλήλων.

36.

Η αναδιάρθρωση µε τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σηµαίνει ότι εξισορροπούνται και
λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από
τις αλλαγές και τις αποφάσεις. Στην πράξη, η διαδικασία συχνά είναι τόσο
σηµαντική όσο και η ουσία για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης. Ειδικότερα, αυτό
συνεπάγεται τη συµµετοχή και την ανάµιξη όλων των ενδιαφεροµένων µέσω της
ανοικτής ενηµέρωσης και των διαβουλεύσεων. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση πρέπει να
προετοιµαστεί καλά, µε τον προσδιορισµό των σηµαντικότερων κινδύνων, τον
υπολογισµό του συνολικού κόστους, άµεσου και έµµεσου, που συνδέεται µε
εναλλακτικές στρατηγικές και πολιτικές, και τέλος µε την αξιολόγηση όλων των
εναλλακτικών λύσεων που ενδεχοµένως θα µειώσουν την ανάγκη για απολύσεις.

37.

Η πείρα από τις κυριότερες αναδιαρθρώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην
Ευρώπη στις βιοµηχανίες του χάλυβα, του άνθρακα και των ναυπηγείων, έδειξε ότι η
επιτυχηµένη αναδιάρθρωση µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µέσω κοινών
προσπαθειών στις οποίες συµµετέχουν οι δηµόσιες αρχές και οι εκπρόσωποι των
εταιρειών και των εργαζοµένων. Η διαδικασία αυτή επιδιώκει να διαφυλάξει τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων και να τους δώσει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν, όταν αυτό χρειάζεται, πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης,
να εκσυγχρονιστούν τα εργαλεία και οι διαδικασίες παραγωγής έτσι ώστε να
αναπτυχθούν οι επιτόπιες δραστηριότητες, να κινητοποιηθεί δηµόσια και ιδιωτική
χρηµατοδότηση και να οριστούν διαδικασίες για ενηµέρωση, διάλογο, συνεργασία
και συµπράξεις. Οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν το µερίδιο της ευθύνης που τους
αναλογεί προκειµένου να εξασφαλίσουν την απασχολησιµότητα του προσωπικού
τους.

38.

Υποστηρίζοντας την τοπική ανάπτυξη και τις ενεργούς στρατηγικές για την αγορά
εργασίας µέσω της συµµετοχής σε τοπικές συµπράξεις απασχόλησης ή/και
κοινωνικής ένταξης, οι εταιρείες µπορούν να µειώσουν τον κοινωνικό και τοπικό
αντίκτυπο των αναδιαρθρώσεων µεγάλης κλίµακας.
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Το Fundación Empresa y Sociedad (FES) (Ίδρυµα "Επιχείρηση και κοινωνία"), το οποίο
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 6 του δοκιµαστικού σχεδίου του ΕΚΤ µε θέµα το
Τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο, αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγµα της συµµετοχής ιδιωτικών
εταιρειών στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Το εν λόγω ίδρυµα παρέχει υποστήριξη σε
µικρής εµβέλειας σχέδια, κυρίως σε µικρές επιχειρήσεις, σε µία υποβαθµισµένη συνοικία της
Μαδρίτης. Εκτός από τη χορήγηση µικρών επιδοτήσεων, οι επαγγελµατίες από τις ιδιωτικές
εταιρείες παρέχουν δωρεάν καθοδήγηση. Το ΕΚΤ παρέχει ακόµα επιπλέον βοήθεια µε τη
µορφή πρόσβασης σε συµπληρωµατικά µικρά δάνεια και σε δωρεές εξοπλισµού πληροφορικής
από τις ιδιωτικές εταιρείες.

2.1.4.

∆ιαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων

39.

Γενικά η µείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκποµπών και
αποβλήτων µπορούν να µειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ενδέχεται να
ωφελήσει και τις επιχειρήσεις µειώνοντας τους λογαριασµούς κατανάλωσης
ενέργειας και διάθεσης των αποβλήτων καθώς και τις δαπάνες για τις πρώτες ύλες
και για την απορρύπανση. Οι µεµονωµένες εταιρίες έχουν καταλήξει ότι η µειωµένη
χρήση µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.
Στον περιβαλλοντικό τοµέα, οι περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις αναφέρονται
κανονικά ως ευκαιρίες διπλού κέρδους - και για τις επιχειρήσεις και για το
περιβάλλον. Αυτή η αρχή υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και πολύ πρόσφατα
αναγνωρίστηκε στο 6ο πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για το περιβάλλον. Εξηγεί
τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
µπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
εντοπίσουν ευκαιρίες της αγοράς και να προχωρήσουν σε επενδύσεις διπλού
κέρδους. Όρισε ορισµένα άλλα µέτρα µε στόχο τις επιχειρήσεις: θέσπιση ενός
προγράµµατος στήριξης της συµµόρφωσης για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να
κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
ανάπτυξη εθνικών, αλλά εναρµονισµένων συστηµάτων επιβράβευσης που
εντοπίζουν και επιβραβεύουν τις εταιρίες µε καλές επιδόσεις· και ενθάρρυνση
εθελοντικών δεσµεύσεων και συµφωνιών.

40.

Ένα καλό παράδειγµα µιας προσέγγισης που επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές να
εργαστούν µε επιχειρήσεις είναι η Ολοκληρωµένη Πολιτική των Προϊόντων (ΟΠΠ).
Η ΟΠΠ λαµβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τους και καλεί επιχειρήσεις και άλλους παράγοντες σε διάλογο για την
εξεύρεση της προσέγγισης µε την καλύτερη σχέση κόστους - αποτελέσµατος. Στον
περιβαλλοντικό τοµέα, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα ισχυρό υπάρχον πλαίσιο για την
προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Μια άλλη προσέγγιση που διευκολύνει την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι το κοινοτικό
σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου στον τοµέα του περιβάλλοντος (EMAS) ISO 19000.
Ενθαρρύνει τις εταιρίες να δηµιουργήσουν οικειοθελώς επιτόπου ή σε όλους τους τόπους όπου
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου που
προωθούν συνεχώς βελτιώσεις σε περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η περιβαλλοντική δήλωση είναι
δηµόσια και επικυρώνεται από διαπιστευµένους περιβαλλοντικούς επαληθευτές.

41.

Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν επίσης τις ευκαιρίες που συνδέονται µε τη βελτιωµένες
περιβαλλοντικές επιδόσεις και εργάζονται συστηµατικά για να τις εκµεταλλευτούν:
Η European Eco-Efficiency Initiative (EEEI) (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την οικολογική
αποδοτικότητα) είναι µια πρωτοβουλία του Παγκόσµιου Συµβουλίου Επιχειρήσεων για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη και των ευρωπαίων εταίρων για το περιβάλλον σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ένταξη της οικολογικής αποδοτικότητας σε όλες τις
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ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στη βιοµηχανική και οικονοµική πολιτική.
(http://www.wbcsd.ch/eurint/eeei.htm)

2.2.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η εξωτερική διάσταση

42.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται πέρα από την εταιρία στην τοπική
κοινότητα και αφορά ένα ευρύ σύνολο ενδιαφεροµένων µερών οι οποίοι είναι όχι
µόνο οι εργαζόµενοι και οι µέτοχοι αλλά και οι επιχειρηµατικοί εταίροι, οι
προµηθευτές, οι πελάτες, οι δηµόσιες αρχές και οι ΜΚΟ που εκπροσωπούν τις
τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται µε το περιβάλλον. Σε έναν κόσµο πολυεθνικών
επενδύσεων και παγκόσµιων αλυσίδων εφοδιασµού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη
πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Η ταχεία παγκοσµιοποίηση
έχει ενθαρρύνει τη συζήτηση του ρόλου και την ανάπτυξη της παγκόσµιας
διακυβέρνησης. Επίσης η ανάπτυξη εθελοντικών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβάλει σε αυτό.

2.2.1.

Τοπικές κοινότητες

43.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά επίσης την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό
περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσµο. Οι
εταιρείες συνεισφέρουν στις κοινότητές τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, µισθούς,
κοινωνικές παροχές καθώς και φόρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες
εξαρτώνται από την υγεία, τη σταθερότητα και την ευηµερία των κοινοτήτων µέσα
στις οποίες λειτουργούν. Για παράδειγµα, προσλαµβάνουν την πλειονότητα των
υπαλλήλων τους από τις τοπικές αγορές εργασίας και συνεπώς έχουν άµεσο
συµφέρον να είναι διαθέσιµες οι δεξιότητες που χρειάζονται επί τόπου. Ειδικότερα
οι ΜΜΕ συχνά αντλούν την πελατεία τους από την περιοχή όπου βρίσκονται. Η
φήµη µιας εταιρείας στον τόπο εγκατάστασής της, η εικόνα της ως εργοδότη και ως
παραγωγού αλλά και ως παράγοντα στην τοπική σκηνή, σίγουρα επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητά της.

44.

Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση µεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντός τους. Ορισµένες βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την
παραγωγή τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους - καθαρός αέρας, καθαρά
ύδατα ή δρόµοι χωρίς κίνηση. Μπορεί επίσης να υπάρχει σχέση µεταξύ του τοπικού
φυσικού περιβάλλοντος και της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσελκύουν
εργαζοµένους στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Από την άλλη πλευρά,
οι επιχειρήσεις µπορεί επίσης να είναι υπεύθυνες για ορισµένες ρυπογόνες
δραστηριότητες: θόρυβος, φως, µόλυνση των υδάτων, εκποµπές αερίων, ρύπανση
του εδάφους και περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε τις µεταφορές και
τη διάθεση αποβλήτων. Οι εταιρίες που είναι οι πιο ευαισθητοποιηµένες για το
περιβάλλον συµµετέχουν συνεπώς µε δύο τρόπους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
της κοινότητας.

45.

Πολλές εταιρείες συµµετέχοντας στα κοινοτικά προβλήµατα, ιδίως µε την παροχή
επιπλέον θέσεων επαγγελµατικής κατάρτισης, την υποστήριξη φιλανθρωπικών
εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόσληψη κοινωνικά
αποκλεισµένων ατόµων, τη δηµιουργία υποδοµών παιδικής φύλαξης και µέριµνας
για τους υπαλλήλους τους, τις συµπράξεις µε τις κοινότητες, τη χρηµατοδότηση
τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ή µε δωρεές σε φιλανθρωπικές
δραστηριότητες.
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46.

Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων µε την τοπική κοινότητα και συνεπώς η συσσώρευση
κοινωνικού κεφαλαίου σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις µη τοπικές εταιρίες. Οι
πολυεθνικές εταιρίες χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο αυτές τις σχέσεις για να
υποστηρίξουν την ένταξη των θυγατρικών τους στις διάφορες αγορές στις οποίες
είναι παρούσες. Η οικειότητα των εταιριών µε τους τοπικούς φορείς, τις παραδόσεις
και τα πλεονεκτήµατα του τοπικού περιβάλλοντος αποτελεί κεφάλαιο από το οποίο
µπορούν να ωφεληθούν.
Τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα µπορούν να διαδραµατίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην κοινότητα,
µέσω των άµεσων επενδύσεων σε σχέδια που ωφελούν συγκεκριµένες κοινότητες ή
περιφέρειες, ιδίως σε οικονοµικά µειονεκτούσες περιοχές. Αυτές οι επενδύσεις συνήθως έχουν
τη µορφή δανείων για στεγαστικά σχέδια χαµηλού κόστους ή καταθέσεων σε τράπεζες
κοινοτικής ανάπτυξης, είτε µε τα επιτόκια της αγοράς είτε µε χαµηλότερα επιτόκια.
Οµοίως αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε προσιτές για όλους τιµές σε υπηρεσίες γενικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού µοντέλου της κοινωνίας,
ορισµένες εταιρίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν µια τέτοια πρόσβαση στο πλαίσιο της
κοινωνικής τους ευθύνης όταν δεν την εγγυάται η νοµοθεσία, π.χ. όσον αφορά τις βασικές
τραπεζικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ) και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων γενικού οικονοµικού
συµφέροντος έκαναν µια κοινή πρόταση για έναν χάρτη υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος τον
Ιούνιο του 2000.

2.2.2.

Επιχειρηµατικοί εταίροι, προµηθευτές και καταναλωτές

47.

Μέσα από τη στενή συνεργασία µε επιχειρηµατικούς εταίρους, οι εταιρείες µπορούν
να µειώσουν την πολυπλοκότητα και τις δαπάνες και να αυξήσουν την ποιότητα. Η
επιλογή των προµηθευτών δεν γίνεται πάντα αποκλειστικά µέσα από διαγωνισµούς
προσφορών. Το ίδιο σηµαντικές είναι οι σχέσεις µε εταίρους της συµµαχίας της
κοινής επιχείρησης και µε δικαιοδόχους. Μακροπρόθεσµα η οικοδόµηση σχέσεων
ενδέχεται να οδηγήσει σε δίκαιες τιµές, όρους και προσδοκίες καθώς και ποιότητα
και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση. Ωστόσο, όταν υιοθετούν κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές όλες οι εταιρείες πρέπει να τηρούν τους
σχετικούς κανόνες της κοινοτικής και της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.

48.

Οι µεγάλες εταιρείες είναι παράλληλα επιχειρηµατικοί εταίροι των µικρότερων
εταιρειών, είτε ως πελάτες, προµηθευτές, υπεργολάβοι ή ανταγωνιστές. Οι εταιρείες
πρέπει να γνωρίζουν ότι η κοινωνικές τους επιδόσεις µπορούν να επηρεαστούν ως
αποτέλεσµα των πρακτικών των εταίρων και των προµηθευτών τους σε όλη την
αλυσίδα εφοδιασµού. Το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης δεν θα περιοριστεί στην ίδια την εταιρία αλλά θα επηρεάσει και τους
οικονοµικούς εταίρους της. Αυτό συµβαίνει ιδίως στις µεγάλες εταιρίες που έχουν
αναθέσει εξωτερικά ένα µέρος της παραγωγής ή των υπηρεσιών τους και συνεπώς
ενδέχεται να έχουν αποκτήσει πρόσθετη εταιρική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά
τους προµηθευτές και το προσωπικό τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι µερικές φορές η
οικονοµική ευηµερία αυτών των προµηθευτών εξαρτάται κυρίως ή ολικώς από µια
µεγάλη εταιρία.

49.

Ορισµένες µεγάλες εταιρίες επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη προωθώντας
επιχειρησιακές πρωτοβουλίες στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί.
Παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών περιλαµβάνουν σχέδια καθοδήγησης και
επίβλεψης που παρέχονται από τις µεγάλες εταιρείες στις νέες εταιρείες και τις
τοπικές ΜΜΕ ή παροχή βοήθειας σε µικρότερες εταιρίες για την υποβολή εκθέσεων
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κοινωνικού περιεχοµένου και για τη διάδοση των δραστηριοτήτων τους που
αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
50.

Οι επενδύσεις εταιρικού κεφαλαίου αποτελούν έναν ακόµα τρόπο για να
διευκολύνουν οι µεγάλες εταιρίες την ανάπτυξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων. Με
τις επενδύσεις εταιρικού κεφαλαίου η µεγάλη επιχείρηση αποκτά ένα µικρό µερίδιο
από µια πολλά υποσχόµενη νέα εταιρία και προωθεί την ανάπτυξή της. Αυτό το
γεγονός προσφέρει διάφορα πλεονεκτήµατα και στους δύο εταίρους,
συµπεριλαµβάνοντας την καλύτερη κατανόηση των νεωτεριστικών εξελίξεων για τη
µεγάλη εταιρία και την ευκολότερη πρόσβαση της µικρότερης εταιρίας στους
χρηµατοοικονοµικούς πόρους και στην αγορά.

51.

Ως µέρος της κοινωνικής τους ευθύνης, ζητείται από τις εταιρείες να παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρειάζονται και επιθυµούν µε τρόπο
αποτελεσµατικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι εταιρείες που
οικοδοµούν σχέσεις διαρκείας µε τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους
στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών των πελατών και παρέχοντάς τους
ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναµένεται ότι θα είναι
πιο προσοδοφόρες. Η εφαρµογή της αρχής του σχεδιασµού για όλους (δηλαδή ο
σχεδιασµός των προϊόντων και των υπηρεσιών έτσι ώστε να µπορούν να
χρησιµοποιηθούν
από όσο
το
δυνατόν
περισσότερους
ανθρώπους,
συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών µε µειονεξίες) είναι ένα σηµαντικό
παράδειγµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

2.2.3.

Ανθρώπινα δικαιώµατα

52.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενέχει έντονη διάσταση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες και τις παγκόσµιες
αλυσίδες εφοδιασµού. Αυτό αναγνωρίζεται στα διεθνή µέσα όπως η τριµερής
δήλωση για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική) της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (the Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy) και οι κατευθυντήριες γραµµές για τις
πολυεθνικές εταιρείες (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) του ΟΟΣΑ.
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέµα, το οποίο θέτει
πολιτικά, νοµικά και ηθικά διλήµµατα. Οι εταιρείες αντιµετωπίζουν προκλήσεις,
στις οποίες περιλαµβάνονται ερωτήµατα σχετικά µε τους τρόπους προσδιορισµού
των τοµέων ευθύνης τους σε αντιδιαστολή µε εκείνους των κυβερνήσεων, σχετικά
µε την εξασφάλιση ότι οι επιχειρηµατικοί εταίροι τους συµµορφώνονται µε τις
βασικές αξίες τους και τους τρόπους προσέγγισης κρατών µε ευρείες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση, στο
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνεργασία, να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων
εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασµό των δικαιωµάτων του
ανθρώπου. Αντιµετωπίζει επίσης την πρόκληση να εξασφαλίσει πλήρη συνοχή
µεταξύ της αναπτυξιακής και της εµπορικής πολιτικής της καθώς και της
στρατηγικής ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα στις αναπτυσσόµενες χώρες ιδίως µέσω
της προώθησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων.

53.

Μια βασική καινοτοµία της συµφωνίας του Κοτονού είναι η αναγνώριση ότι η
καταπολέµηση της διαφθοράς είναι ένα "ουσιαστικό στοιχείο" και µια ρητή αναφορά
στη διαφθορά ως ένα σηµαντικό αναπτυξιακό πρόβληµα που πρέπει να
αντιµετωπιστεί. Σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς "συµπεριλαµβάνοντας δωροδοκίες
που οδηγούν σε τέτοια διαφθορά" µπορούν να θεωρηθούν ως λόγοι για τη διακοπή
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της συνεργασίας. Αυτή η συµπερίληψη της ρήτρας διαφθοράς στη συµφωνία
στοχεύει όχι µόνο να δώσει ένα σαφές µήνυµα σε όσους λαµβάνουν βοήθεια, αλλά
και να προωθήσει δραστηριότητες των ευρωπαίων επενδυτών και άλλων φορέων
που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη διαφάνεια. Η ΕΕ και η ΑΚΕ συµφώνησαν σε
µια ειδική διαδικασία για την αντιµετώπιση παρόµοιων περιπτώσεων διαφθοράς
(Άρθρ. 9).
54.

Ύστερα από αυξανόµενη πίεση των ΜΚΟ και των οµάδων των καταναλωτών, οι
εταιρείες και οι κλάδοι υιοθετούν όλο και περισσότερο κώδικες συµπεριφοράς που
καλύπτουν τις εργασιακές συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις
περιβαλλοντικές πτυχές, ειδικότερα όσον αφορά τους υπεργολάβους και τους
προµηθευτές τους. Αυτό συµβαίνει για διάφορους λόγους, ιδίως για να βελτιώσουν
την εταιρική εικόνα τους και να µειώσουν τους κινδύνους αρνητικών αντιδράσεων
από τους καταναλωτές. Ωστόσο οι κώδικες συµπεριφοράς δεν αποτελούν
εναλλακτική λύση στους εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόµους και
δεσµευτικούς κανόνες: οι δεσµευτικοί κανόνες εξασφαλίζουν τα ελάχιστα πρότυπα
που ισχύουν για όλους, ενώ οι κώδικες συµπεριφοράς και άλλες εθελοντικές
πρωτοβουλίες µπορούν µόνον να τα συµπληρώσουν και να προωθήσουν υψηλότερα
πρότυπα για όσους τα υιοθετούν.
Η Συνοµοσπονδία Βιοµηχανιών της ∆ανίας έχει υιοθετήσει σειρά κατευθυντήριων γραµµών
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που απευθύνονται στη βιοµηχανία, καλώντας τις εταιρείες να
τηρήσουν το ίδιο επίπεδο κοινωνικής ευθύνης στη νέα χώρα εγκατάστασής τους, όπως εκείνο
που εφαρµόζουν στη χώρα προέλευσής τους.
Ένας αυξανόµενος αριθµός πολυεθνικών έχει δεσµευθεί ρητά να περιλάβει τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στους κώδικες συµπεριφοράς του, ενώ ένας αυξανόµενος αριθµός εµπόρων
λιανικής στην Ευρώπη απαιτεί προδιαγραφές παραγωγής µε δεοντολογικά κριτήρια των
αγαθών που εισάγει. Το 1998, η οργάνωση Eurocommerce εξέδωσε σύσταση σχετικά µε τους
κοινωνικούς όρους των αγορών, η οποία καλύπτει την παιδική και την καταναγκαστική
εργασία καθώς και την εργασία των φυλακισµένων.
Υπάρχουν επίσης διάφορα παραδείγµατα κωδίκων δεοντολογίας που έχουν υπογραφεί από
τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ειδικότερα στους τοµείς της
υφαντουργίας, της ένδυσης και του εµπορίου, γεγονός το οποίο χαιρετίζει η Επιτροπή.

55.

Αναγνωρίζεται επίσης όλο και περισσότερο ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων
µιας εταιρίας στα ανθρώπινα δικαιώµατα των εργαζοµένων και στις τοπικές
κοινότητες ξεπερνά το πεδίο των εργατικών δικαιωµάτων. Αυτό συµβαίνει για
παράδειγµα σε επισφαλείς καταστάσεις όπου οι εταιρίες συνεργάζονται µε κρατικές
δυνάµεις ασφαλείας που έχουν βεβαρηµένο ιστορικό στις παραβιάσεις των
δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Η κυβέρνηση του ΗΒ, σε συνεργασία µε τις ΗΠΑ όρισαν µια οµάδα εργασίας στην οποία
συµµετέχουν οι µεγάλοι όµιλοι εταιριών στον τοµέα του πετρελαίου, του αερίου και της
εξόρυξης, καθώς και ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το αποτέλεσµα ήταν να εγκριθούν
το ∆εκέµβριο του 2000 οι εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα δικαιώµατα του
ανθρώπου για εταιρίες στον τοµέα της εξόρυξης και της ενέργειας (Voluntary Principles on
Security and Human Rights for companies in the Extractive and Energy Sectors).

56.

Ενώ οι εθελοντικοί κώδικες συµπεριφοράς µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση
διεθνών εργασιακών προτύπων, η αποτελεσµατικότητά τους ωστόσο εξαρτάται από
τη σωστή εφαρµογή και την επαλήθευσή τους. Οι κώδικες συµπεριφοράς, ενδέχεται
για παράδειγµα να απευθύνονται σε υπεργολάβους που υποχρεούνται να πληρούν
πολλά και διάφορα κριτήρια. Για παράδειγµα, ένας υπεργολάβος µπορεί να
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απασχολεί εργαζοµένους για ορισµένες πολυεθνικές εταιρείες που επιβάλλουν
διαφορετικούς κώδικες συµπεριφοράς όσον αφορά τους µισθούς, τις ώρες εργασίας
και άλλες κοινωνικές συνθήκες. Οι κώδικες συµπεριφοράς πρέπει συνεπώς να
βασίζονται στις θεµελιώδεις συµβάσεις της ∆ΟΕ, όπως αναφέρονται στη δήλωση για
τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην εργασία και στις κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολυεθνικές εταιρίες του ΟΟΣΑ, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων και των εταίρων στις αναπτυσσόµενες χώρες που καλύπτονται από αυτές τις
συµβάσεις.
57.

Οι κώδικες συµπεριφοράς πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης
και παραγωγής. Είναι σηµαντική η πλήρης διαφάνεια της ενηµέρωσης και των
τοπικών κοινοτήτων από τις εταιρείες, στο πλαίσιο ενός συνεχούς διαλόγου. Η
κατάρτιση των τοπικών διοικήσεων, των εργαζοµένων και των κοινοτήτων σχετικά
µε την εφαρµογή του κώδικα είναι επίσης σηµαντική. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί
έµφαση σε µία “εξελικτική προσέγγιση” - η οποία να τονίζει τις συνεχιζόµενες
σταδιακές βελτιώσεις των προτύπων και του ίδιου του κώδικα. Στην περίπτωση της
παιδικής εργασίας, οι εταιρείες δεν πρέπει µόνον να τηρούν τις διατάξεις των
συµβάσεων της ∆ΟΕ, απορρίπτοντας τους εργολάβους που χρησιµοποιούν την
παιδική εργασία, αλλά και π.χ. να συνδράµουν στην αντιµετώπιση της φτώχιας των
παιδιών διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

58.

Όσον αφορά τα δικαιώµατα του ανθρώπου, είναι αναγκαίο να επαληθεύονται σε
µόνιµη βάση τα συστήµατα συµµόρφωσης µε τους κώδικες και η εφαρµογή τους. Η
επαλήθευση αυτή πρέπει να διαµορφωθεί και να διεξαχθεί σύµφωνα µε προσεκτικά
καθορισµένα πρότυπα και κανόνες που να ισχύουν για τις οργανώσεις και τα άτοµα
που αναλαµβάνουν τον επονοµαζόµενο “κοινωνικό έλεγχο”. Η εποπτεία, στην οποία
πρέπει να συµµετέχουν οι ενδιαφερόµενοι παράγοντες όπως οι δηµόσιες αρχές, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ, είναι σηµαντική προκειµένου να
εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των κωδίκων συµπεριφοράς. Μια ισορροπία µεταξύ των
εσωτερικών και των εξωτερικών συστηµάτων επαλήθευσης θα µπορούσε να
βελτιώσει τη σχέση κόστους αποτελέσµατος, ειδικότερα στις ΜΜΕ. Κατά συνέπεια,
πρέπει να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιωµένοι µηχανισµοί
υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τους κώδικες συµπεριφοράς.
Στις 15/1/1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα µε τίτλο “Προδιαγραφές της ΕΕ
που διέπουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε αναπτυσσόµενες χώρες: προς έναν
Ευρωπαϊκό Κώδικα Συµπεριφοράς” µε το οποίο ζητά αφενός την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού
κώδικα συµπεριφοράς, ο οποίος θα συµβάλει στη µεγαλύτερη τυποποίηση των εθελοντικών
κωδίκων συµπεριφοράς βασιζόµενος στις διεθνείς προδιαγραφές και θα περιέχει διατάξεις
σχετικά µε τις διαδικασίες καταγγελίας και διορθωτικών µέτρων, και αφετέρου τη δηµιουργία
της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας Επιτήρησης (European Monitoring Platform).

2.2.4.

Παγκόσµιες περιβαλλοντικές ανησυχίες

59.

Μέσω των διασυνοριακών συνεπειών πολλών περιβαλλοντικών προβληµάτων που
συνδέονται µε τις επιχειρήσεις και της κατανάλωσης πόρων από ολόκληρο τον
κόσµο, οι εταιρείες διαδραµατίζουν επίσης ενεργό ρόλο στο παγκόσµιο περιβάλλον.
Συνεπώς µπορούν να επιδιώξουν την κοινωνική ευθύνη τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο
και στην Ευρώπη. Για παράδειγµα µπορούν να ενθαρρύνουν την καλύτερη
περιβαλλοντική επίδοση µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού στο πλαίσιο της
προσέγγισης ΟΠΠ και να χρησιµοποιήσουν ευρύτερα τα ευρωπαϊκά και διεθνή
εργαλεία που συνδέονται µε τη διαχείριση και το προϊόν. Οι επενδύσεις και οι
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δραστηριότητες των εταιριών επιτόπου σε τρίτες χώρες µπορούν να έχουν άµεση
επίδραση στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες.
60.

3.

Η συζήτηση για το ρόλο των εταιρειών για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης
γίνεται όλο και πιο σηµαντική στη διεθνή σκηνή. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ
έθεσε σε λειτουργία την πρωτοβουλία “Global Compact”, η οποία αποβλέπει στη
σύναψη εταιρικής σχέσης µε τις επιχειρήσεις µε σκοπό την επίτευξη παγκόσµιων
κοινωνικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις
πολυεθνικές εταιρείες του ΟΟΣΑ προωθούν επίσης τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η
ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα “∆έκα χρόνια µετά τη διάσκεψη του Ρίο –
Προετοιµασία για την παγκόσµια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη” (COM
2001/53) περιέχει περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε το πώς οι επιχειρήσεις
µπορούν να συµβάλουν στην παγκόσµια βιώσιµη ανάπτυξη.

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

61.

Αν και οι εταιρείες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την κοινωνική ευθύνη τους,
πολλές από αυτές δεν έχουν υιοθετήσει διαχειριστικές πρακτικές που να την
αντικατοπτρίζουν. ∆εδοµένου ότι πρέπει να την εντάξουν στην καθηµερινή
διαχείρισή τους που εµπλέκει όλη την αλυσίδα εφοδιασµού, οι υπάλληλοι και τα
διοικητικά στελέχη τους χρειάζονται κατάρτιση και επιµόρφωση προκειµένου να
αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες. Οι πρωτοπόροι εταιρείες
µπορούν να βοηθήσουν στην ενσωµάτωση των κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών,
διαδίδοντας τις καλύτερες πρακτικές.

62.

Παρ’ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί να αναληφθεί µόνον από τις ίδιες τις
εταιρείες, τα ενδιαφερόµενα µέρη και ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι, οι καταναλωτές και
οι επενδυτές, µπορούν να διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο για το δικό τους
συµφέρον ή εκ µέρους άλλων ενδιαφερόµενων µερών, σε τοµείς όπως οι συνθήκες
εργασίας, το περιβάλλον ή τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ωθώντας τις εταιρείες να
υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Απαιτούν την αποτελεσµατική
διαφάνεια όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιρειών.

3.1.
63.

Ολοκληρωµένη διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης
Οι προσεγγίσεις των εταιριών όσον αφορά τις ευθύνες τους και τις σχέσεις τους µε
τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη ποικίλλουν ανάλογα µε τις κλαδικές και τις
πολιτιστικές διαφορές. Στην αρχή οι εταιρείες έχουν την τάση να διατυπώνουν µία
δήλωση αποστολής, έναν κώδικα συµπεριφοράς, ή ένα “πιστεύω” όπου δηλώνουν το
σκοπό και τις βασικές αρχές τους καθώς και τις ευθύνες τους απέναντι στα
ενδιαφερόµενα µέρη µε τα οποία συνδιαλέγονται. Αυτές οι αξίες πρέπει στη
συνέχεια να µετατραπούν σε πράξη σε όλη την οργάνωση, από τις στρατηγικές έως
τις καθηµερινές αποφάσεις. Αυτό το γεγονός συνεπάγεται πρακτικές όπως την
εισαγωγή µιας κοινωνικά ή περιβαλλοντικά υπεύθυνης διάστασης σε σχέδια και
προϋπολογισµούς και την αξιολόγηση των εταιρικών επιδόσεων στους τοµείς
αυτούς, τη σύσταση “κοινοτικών συµβουλευτικών επιτροπών”, τη διεξαγωγή
κοινωνικών ή περιβαλλοντικών ελέγχων και τη δηµιουργία συνεχιζόµενων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
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64.

Καθώς τα θέµατα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη γίνονται
αναπόσπαστο µέρος του εταιρικού στρατηγικού σχεδιασµού και της καθηµερινής
επιχειρησιακής λειτουργίας, ζητείται από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να
λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις βάσει επιπλέον κριτηρίων σε σχέση µε εκείνα που
παραδοσιακά έχουν καταρτιστεί να αναµένουν. Τα παραδοσιακά πρότυπα
οργανωτικής συµπεριφοράς, στρατηγικής διαχείρισης ακόµα και επιχειρηµατικής
δεοντολογίας δεν προσφέρουν πάντα επαρκή προετοιµασία για τη διαχείριση των
εταιρειών σε αυτό το νέο περιβάλλον.

65.

Ως απάντηση στην ανάγκη για την ενσωµάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στην επαγγελµατική κατάρτιση των σηµερινών διευθυντών και υπαλλήλων και για
την πρόβλεψη των δεξιοτήτων που θα απαιτούνται από τους µελλοντικούς
διευθυντές και υπαλλήλους, τα µαθήµατα ή οι διδακτικές ενότητες που αφορούν τις
επιχειρηµατικές ηθικές αρχές, εντάσσονται συχνά στα πτυχία εµπορικών και
επιχειρηµατικών σπουδών. Ωστόσο τείνουν να καλύπτουν µόνον ένα περιορισµένο
µέρος της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η CSR Europe και το Κέντρο της Κοπεγχάγης έχουν ξεκινήσει πρόγραµµα µε σκοπό να
φέρουν σε επαφή την επιχειρηµατική και την ακαδηµαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να
εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες κατάρτισης του κλάδου των επιχειρήσεων στο
θέµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο θα εισαχθούν νέα µαθήµατα
σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και θα διαφοροποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα σε όλα
τα επίπεδα των σπουδών.
(http://www.csreurope.org/csr_europe/Activities/programmes/Universities/universities.htm)

3.2.

Υποβολή εκθέσεων και έλεγχος σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη

66.

Πολλές πολυεθνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να συντάσσουν εκθέσεις κοινωνικής
ευθύνης. Οι εκθέσεις που εξετάζουν ζητήµατα όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
την παιδική εργασία δεν είναι διαδεδοµένες, αντίθετα µε τις εκθέσεις σε θέµατα
περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, οι προσεγγίσεις των εταιρειών στο
θέµα της σύνταξης εκθέσεων είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι προσεγγίσεις τους
στο θέµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρέπει να διαµορφωθεί µία γενική
οµοφωνία σχετικά µε το είδος των πληροφοριών που πρέπει να ανακοινώνονται, τη
µορφή που θα λάβει η σύνταξη, καθώς και την αξιοπιστία της διαδικασίας
αξιολόγησης και ελέγχου, προκειµένου οι εκθέσεις αυτές να είναι χρήσιµες.

67.

Λίγες εταιρίες παρέχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πολιτικές και τις επιδόσεις τους
στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και σε θέµατα απασχόλησης όπως οι
διαπραγµατεύσεις και η αναγνώριση, οι διαβουλεύσεις µε το προσωπικό και η
κατάρτισή του, καθώς και η υποχρέωση του διοικητικού συµβουλίου για λογοδοσία.
Το 1998, η οµάδα υψηλού επιπέδου για τις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες
της βιοµηχανικής αλλαγής (High Level Group on Economic and Social Implications
of Industrial Change), η οποία συστάθηκε ύστερα από αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, κάλεσε τις εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 1000
εργαζοµένους να δηµοσιεύσουν εθελοντικά µία “Έκθεση για τη διαχείριση της
αλλαγής”, δηλαδή µία ετήσια έκθεση για την απασχόληση και τις συνθήκες
εργασίας. Η εν λόγω οµάδα υψηλού επιπέδου συνέστησε η έκθεση να συντάσσεται
αφού ζητηθεί η γνώµη των υπαλλήλων και των εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε τις
εθνικές καθιερωµένες διαδικασίες. Η οµάδα πρότεινε ένα πλαίσιο, στο οποίο θα
εξετάζονται οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι επιδόσεις όσον αφορά την απασχόληση
και τις συνθήκες εργασίας, ειδικότερα η πρόβλεψη των διαρθρωτικών αλλαγών, η
επικοινωνία, η συµµετοχή των εργαζοµένων και ο κοινωνικός διάλογος, η
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εκπαίδευση και η κατάρτιση, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων και οι ίσες
ευκαιρίες.
68.

Ακόµα, όπως ανέφερε η οµάδα υψηλού επιπέδου για την αλλαγή, η Επιτροπή στην
Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής της έχει προτείνει τη δηµιουργία ενός κέντρου
παρακολούθησης της βιοµηχανικής αλλαγής, ως µέσου για την ανάπτυξη µιας
προορατικής προσέγγισης για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής. Το
Ίδρυµα του ∆ουβλίνου έχει σήµερα περιλάβει αυτή την πρωτοβουλία στο τετραετές
κυλιόµενο πρόγραµµά του, τονίζοντας το ρόλο του για την κατανόηση και την
πρόβλεψη της αλλαγής έτσι ώστε να λαµβάνονται καλύτερες αποφάσεις, καθώς για
την παροχή βοήθειας στους βασικούς παράγοντες έτσι ώστε να κατανοούν, να
προβλέπουν και να διαχειρίζονται τη βιοµηχανική αλλαγή έχοντας στη διάθεσή τους
αξιόπιστες και αντικειµενικές πληροφορίες.

69.

Οι δηµόσιες πρωτοβουλίες υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την ανάπτυξη της
διαδικασίας σύνταξης και υποβολής εκθέσεων σε θέµατα κοινωνίας και
περιβάλλοντος.
Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση, την εκτίµηση
και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους λογαριασµούς και στις
ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών, η οποία εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2001, αναµένεται ότι θα
συµβάλει σηµαντικά στη συγκέντρωση ουσιαστικών και συγκρίσιµων πληροφοριών όσον
αφορά
τα
περιβαλλοντικά
θέµατα
στην
ΕΕ
(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&nu
mdoc=32001H0453&model=guichett)

Στο πλαίσιο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει µια αξιολόγηση
του αντίκτυπου της βιωσιµότητας στον προτεινόµενο νέο γύρο διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ
και δεσµεύτηκε να αναλάβει την αξιολόγηση του αντίκτυπου της βιωσιµότητας σε άλλες
εµπορικές διαπραγµατεύσεις όπως οι συνεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις ΕΕ-Χιλής/Μερκοσούρ.
Ο λεγόµενος “κοινωνικός δείκτης” (Social Index) της ∆ανίας, είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο σχεδίασε το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων για τη µέτρηση του
βαθµού στον οποίο µία εταιρεία ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ευθύνες της. Λόγω του ότι ο
δείκτης αυτός αποτελείται από µία κλίµακα µε διαβαθµίσεις από το 0 έως το 100, είναι εύκολο
να γνωστοποιηθεί στους εργαζοµένους και τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη πόσο κοινωνικά
υπεύθυνη είναι η εταιρεία τους.
Το άρθρο 64 του γαλλικού νόµου που αφορά τις νέες οικονοµικές ρυθµίσεις, απαιτεί από τις
εταιρείες να λαµβάνουν υπόψη “τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες” των
δραστηριοτήτων τους στην ετήσια έκθεσή τους. Το κείµενο αυτό θα ισχύσει για τις εταιρείες
που έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά αξιών για την έκθεσή τους του 2001 και για τις
υπόλοιπες εταιρείες για την έκθεσή τους του 2002. Το περιεχόµενο των εκθέσεων θα
καθοριστεί στο διάταγµα εφαρµογής.

70.

Επιπλέον διάφορες οργανώσεις διαµορφώνουν προδιαγραφές για την κοινωνική
λογιστική, την υποβολή εκθέσεων και τους ελέγχους. Αυτές οι προδιαγραφές
ακολουθούν διάφορες προσεγγίσεις: µπορεί να είναι προδιαγραφές διαδικασίας ή
προδιαγραφές επιδόσεων, εθελοντικές ή υποχρεωτικές, ή ακόµα προδιαγραφές όσον
αφορά ένα συγκεκριµένο ζήτηµα ή, αντίθετα, πολλαπλά ζητήµατα. Μόνον ελάχιστες
από αυτές τις προδιαγραφές καλύπτουν το πλήρες φάσµα των θεµάτων της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.

71.

Οι σηµαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες εστιάζονται στην παγκοσµιοποίηση των
κοινωνικών προτύπων, τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών και την ανάπτυξη των
εκθέσεων κοινωνικού περιεχοµένου, δηλαδή το πρότυπο κοινωνικής ευθύνης Social
20

Accountability 8000 και η πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο
Global Reporting Initiative. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη
δηµιουργία παγκόσµιων προδιαγραφών που να µπορούν να εφαρµοστούν σε
οποιοδήποτε πολιτισµό και σε οποιαδήποτε χώρα, έχει προκαλέσει πολλές διαµάχες.
Συνεπώς, τα διεθνώς συµφωνηµένα πρότυπα, όπως οι θεµελιώδεις συµβάσεις της
∆ΟΕ που καθορίστηκαν µε τη δήλωση του 1998, λόγω της πανανθρώπινης φύσης
τους συνιστούν την καταλληλότερη βάση για τέτοιες πρωτοβουλίες.
Ανταποκρινόµενη στην ποικιλοµορφία των κωδίκων δεοντολογίας, η οργάνωση SAI (Social
Accountability International) ανέπτυξε πρότυπο για τις συνθήκες εργασίας και σύστηµα για
την ανεξάρτητη επαλήθευση της συµµόρφωσης των εργοστασίων. Το εν λόγω πρότυπο είναι
το Social Accountability 8000 (SA8000) (http://www.cepaa.org/introduction.htm), και το
σύστηµα επαλήθευσής του αντλεί στοιχεία από καθιερωµένες στρατηγικές των επιχειρήσεων
για την εξασφάλιση της ποιότητας (όπως εκείνες που χρησιµοποιούνται για το ISO 9000) ενώ
παράλληλα προσθέτει άλλα, τα οποία έχουν προσδιορίσει οι διεθνείς εµπειρογνώµονες σε
θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου ως ουσιαστικής σηµασίας για τον κοινωνικό έλεγχο.
Όσον αφορά το περιβάλλον, η πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο
(Global Reporting Initiative) θεωρείται σήµερα ως βέλτιστη πρακτική. Οι κατευθυντήριες
γραµµές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη βιωσιµότητα επιτρέπει µια σύγκριση µεταξύ
των εταιριών. Η πρωτοβουλία περιλαµβάνει επίσης φιλόδοξες κατευθυντήριες γραµµές για την
υποβολή κοινωνικών εκθέσεων. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιµη
ανάπτυξη αναφέρει ότι "Όλες οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, µε προσωπικό άνω

των 500 ατόµων, καλούνται 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".
72.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να δοθούν εργαλεία και να παρασχεθεί καθοδήγηση σε
πολύ περισσότερες εταιρείες, και ειδικότερα στις µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, που να τους επιτρέπουν να συντάσσουν εκθέσεις µε τρόπο
αποτελεσµατικό σχετικά µε τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις επιδόσεις τους στο
θέµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι µεγάλες πρωτοπόροι εταιρείες µπορούν,
προσφέροντας την εµπειρογνωµοσύνη τους και τις δεξιότητές τους σε θέµατα
ανάπτυξης ικανοτήτων, να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ σε αυτόν τον τοµέα.

73.

Η επαλήθευση από ανεξάρτητα τρίτα µέρη των πληροφοριών που δηµοσιεύονται
στις εκθέσεις κοινωνικής ευθύνης είναι επίσης απαραίτητη προκειµένου να
αποφεύγεται η κριτική σύµφωνα µε την οποία οι εκθέσεις είναι δηµόσιες σχέσεις
άνευ ουσίας. Πράγµατι, πολλές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να παρέχουν τέτοιες
υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να ακολουθούν συµφωνηµένα πρότυπα. Η
συµµετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ΜΚΟ θα βοηθούσε επίσης να
βελτιωθεί η ποιότητα της επαλήθευσης.

3.3.
74.

Ποιότητα στην εργασία
Οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό παράγοντα µιας εταιρείας. Επιπλέον η εφαρµογή
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χρειάζεται τη δέσµευση της ανώτατων στελεχών,
αλλά και έναν νεωτεριστικό τρόπο σκέψης και συνεπώς νέες δεξιότητες και
µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους σε έναν
διάλογο διπλής κατεύθυνσης που µπορεί να αποτελέσει τη δοµή για µόνιµη παροχή
πληροφοριών και προσαρµογή. Ο κοινωνικός διάλογος µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, ο οποίος είναι ο βασικός µηχανισµός καθορισµού των σχέσεων
µεταξύ µιας εταιρείας και των εργαζοµένων της, διαδραµατίζει συνεπώς σηµαντικό
ρόλο στην ευρύτερη υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών.
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75.

Επιπλέον επειδή τα θέµατα που συνδέονται µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη
καλύπτουν ευρύ φάσµα και επηρεάζουν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες µιας
εταιρείας, πρέπει να ζητείται συχνά η γνώµη των εκπρόσωπων των εργαζοµένων
σχετικά µε τις πολιτικές, τα σχέδια και τα µέτρα, όπως προτείνεται στο σχέδιο
οδηγίας της Επιτροπής για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενηµέρωσης και
διαβούλευσης µε τους εργαζοµένους µέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(COM(98)612). Επιπλέον πρέπει να διευρυνθεί ο κοινωνικός διάλογος έτσι ώστε να
καλύπτει θέµατα και εργαλεία για τη βελτίωση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων των εταιρειών, π.χ. µέσω της αύξησης της
ευαισθητοποίησης µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων, µέσω προγραµµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης, σχεδίων που αποβλέπουν στο να καθοδηγήσουν τις
εταιρείες στις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές τους προσπάθειες και µέσω
στρατηγικών συστηµάτων διαχείρισης µε οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές πτυχές.

76.

Ορισµένες εταιρίες επίσης αναγνωρίζουν ότι συνδέονται οι περιβαλλοντικές
επιδόσεις µε τις καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας. Οι αυξηµένες
περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορούν να επιτευχθούν µε την καθαρή τεχνολογία. Η
καθαρή τεχνολογία από µόνη της συνδέεται συνήθως µε θέσεις εργασίας
υψηλότερης τεχνολογίας µε ικανοποιητικές αποδοχές για τους εργαζοµένους.
Συνεπώς η καθαρή τεχνολογία µπορεί να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
και την ικανοποίηση στην εργασία αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα.

77.

Σήµερα που οι ελλείψεις δεξιοτήτων αρχίζουν να αποτελούν πρόβληµα σε
ορισµένους τοµείς και περισσότεροι υποψήφιοι θέτουν ερωτήµατα σχετικά µε τις
πολιτικές των εταιρειών για την απασχόληση, διάφορα εργαλεία µπορούν να
βοηθήσουν τη βελτίωση της ενηµέρωσης και της διαφάνειας σχετικά µε τις ορθές
πρακτικές στον τοµέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. Ορισµένες χώρες
ήδη συµβάλλουν στην προώθηση εταιρειών που αποτελούν καλούς εργασιακούς
χώρους, δηµοσιεύοντας καταλόγους µε τους καλύτερους εργοδότες.
Η έρευνα µε θέµα τις 50 καλύτερες εταιρείες στο ΗΒ από την πλευρά των εργαζοµένων (“50
Best Companies to Work For in the UK”), η οποία χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Εµπορίου και Βιοµηχανίας (DTI) και από τη Learndirect, µία µονάδα του Πανεπιστηµίου για
τη Βιοµηχανία (UFI), δείχνει ότι οι µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις µπορούν να είναι τόσο
κοινωνικά υπεύθυνες όσο και οι πολυεθνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Θετική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ: η ετήσια δηµοσίευση καταλόγου των καλύτερων
ευρωπαίων εργοδοτών, θα µπορούσε να αποτελέσει αποτελεσµατικό εργαλείο για την
ανταµοιβή των εταιρειών που προσπαθούν, µέσω των θέσεων και των ενεργειών της διοίκησής
τους, να γίνουν καλοί εργασιακοί χώροι.

78.

Μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, που
υπογράµµισε τη σηµασία της επένδυσης στα άτοµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διερευνά τρόπους καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού βραβείου για τις ιδιαίτερα
προοδευτικές επιχειρήσεις, προκειµένου να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στη
δια βίου µάθηση ως βασικό συστατικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.
Παρόµοια βραβεία θα επιβραβεύουν εταιρίες που αναπτύσσουν ορθές πρακτικές για
να προωθήσουν την ισότητα των φύλων ή να παρέχουν ευκαιρίες σε άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
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Κοινωνικά και οικολογικά σήµατα
Έρευνες4 έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές θέλουν όχι µόνο καλά και ασφαλή
προϊόντα αλλά θέλουν επίσης να γνωρίζουν αν έχουν παραχθεί µε τρόπο κοινωνικά
υπεύθυνο. Για πολλούς ευρωπαίους καταναλωτές η δέσµευση που έχει αναλάβει µία
εταιρεία απέναντι στην κοινωνική της ευθύνη, είναι σηµαντική κατά την αγορά ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Αυτό το γεγονός δηµιουργεί ενδιαφέρουσες εµπορικές
ευκαιρίες, καθώς ένας σηµαντικός αριθµός καταναλωτών δηλώνει ότι θα ήταν
πρόθυµος να πληρώσει ακριβότερα για τέτοια προϊόντα, αν και µέχρι σήµερα µόνο
µια µειονότητα το πράττει. Τα θέµατα κοινωνικής ευθύνης τα οποία απασχολούν
περισσότερο τους ευρωπαίους καταναλωτές είναι η προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλες τις
δραστηριότητες των εταιρειών και σε όλη την αλυσίδα προµηθευτών (π.χ. η µη
προσφυγή στην παιδική εργασία), η διασφάλιση του περιβάλλοντος γενικότερα και
ειδικότερα η µείωση των εκποµπών αερίων φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Ως απάντηση σε αυτή την τάση, δηµιουργούνται όλο και περισσότερα κοινωνικά
σήµατα, είτε από µεµονωµένους κατασκευαστές (ιδιωτικά κατατεθειµένα σήµατα ή
µάρκες) ή από βιοµηχανικούς κλάδους, ΜΚΟ και κυβερνήσεις. Αποτελούν µία
πρωτοβουλία που βασίζεται στην αγορά (και όχι µία ρυθµιστική πρωτοβουλία), η
οποία µπορεί να βοηθήσει τη διαµόρφωση θετικών κοινωνικών αλλαγών µεταξύ των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ωστόσο οι πρωτοβουλίες κοινωνικής και
οικολογικής σήµανσης έχουν περιορισµένη εµβέλεια και δυνάµει αντίκτυπο, λόγω
του ότι γενικά περιορίζονται σε συγκεκριµένους τοµείς της λιανικής αγοράς, και
όσον αφορά τα κοινωνικά σήµατα συνήθως καλύπτουν µόνον εισαγόµενα προϊόντα
και είναι προσιτές µόνον στους εύπορους καταναλωτές. Συνεπώς, το µερίδιό τους
στην αγορά αυξάνεται αλλά εξακολουθεί να είναι µικρό, γεγονός που καθιστά
εµφανή την ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών των σηµάτων.
Τα κοινωνικά σήµατα που συνεπάγονται την εγγύηση ότι ένα συγκεκριµένο
αντικείµενο παράχθηκε χωρίς εκµετάλλευση και κατάχρηση τείνουν να
παρουσιάζουν έλλειψη διαφάνειας και ανεξάρτητης επαλήθευσης των ισχυρισµών
τους. Αντίθετα από τα σήµατα που αφορούν το περιεχόµενο ή την ασφάλεια ενός
προϊόντος, τέτοιου είδους ισχυρισµοί δεν µπορούν να επαληθευθούν µε τη
διεξαγωγή δοκιµών στο ίδιο το προϊόν. Προκειµένου να είναι αξιόπιστα, τα
κοινωνικά και οικολογικά σήµατα θα απαιτούσαν µόνιµη επαλήθευση στους
σχετικούς χώρους εργασίας, η οποία θα διεξάγεται σύµφωνα µε συµφωνηµένα
πρότυπα.
Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
συγκεκριµένων προϊόντων. Ο αριθµός των εταιριών µε προϊόντα που φέρουν
οικολογικό
σήµα
αυξάνεται
µε
γρήγορους
ρυθµούς.
(http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/)

82.

4

Επιπλέον, ο αυξανόµενος αριθµός των συστηµάτων κοινωνικής σήµανσης στην
Ευρώπη ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής για την αποτελεσµατικότητά τους,
δεδοµένου ότι µπορεί να προκύψει σύγχυση µεταξύ των καταναλωτών λόγω των
πολλών και διαφορετικών κριτηρίων που χρησιµοποιούνται και της έλλειψης
σαφήνειας σχετικά µε τη σηµασία των διαφόρων σηµάτων.
πηγή: MORI (2000)
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Η Fairtrade Labelling Organizations International είναι µία συλλογική οργάνωση που
συστάθηκε µε σκοπό να συντονίζει τις εθνικές πρωτοβουλίες για το θεµιτό εµπόριο, να
διευθύνει τα προγράµµατα επίβλεψης κατά τρόπο πιο αποτελεσµατικό και να καθιερώσει ένα
ενιαίο διεθνές σήµα για το δίκαιο εµπόριο.

83.

3.5.
84.

85.

86.

Υπάρχει επίσης µία αυξανόµενη ανάγκη για δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την αξία
και τη σκοπιµότητα - στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και των διεθνών
υποχρεώσεων - των δηµόσιων ενεργειών που έχουν στόχο να καταστήσουν
αποτελεσµατικότερα τα κοινωνικά και οικολογικά σήµατα. Στα παραδείγµατα
τέτοιων ενεργειών περιλαµβάνεται η υποστήριξη της επιµόρφωσης και της
ευαισθητοποίησης σχετικά µε θέµατα συνθηκών εργασίας, η προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών µέσω της καθιέρωσης χορηγιών για τα βραβεία προς τις
εταιρείες, η διευκόλυνση της καθιέρωσης συµπράξεων µεταξύ πολλών
ενδιαφερόµενων µερών, η ανάπτυξη προδιαγραφών για την κοινωνική σήµανση και
η χρήση των δηµόσιων προµηθειών και των φορολογικών πρωτοβουλιών για την
προώθηση των προϊόντων µε σήµα.

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI) έχουν γνωρίσει
µεγάλη δηµοτικότητα µεταξύ των επενδυτών γενικής φύσης. Οι κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές παρέχουν µία καλή ένδειξη στους επενδυτές
σχετικά µε την ορθή εσωτερική και εξωτερική διαχείριση. Συµβάλλουν στην
ελαχιστοποίηση των κινδύνων, µέσω της πρόληψης και της αποφυγής των κρίσεων
που µπορούν να επηρεάσουν τη φήµη µιας εταιρείας και να προκαλέσουν
δραµατικές πτώσεις στις τιµές των µετοχών. Καθώς στην Ευρώπη αυξάνεται
ραγδαία η ζήτηση για κεφάλαια κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, οι κανονικοί
επενδυτικοί οίκοι ανταποκρίνονται προσφέροντας περισσότερα τέτοια κεφάλαια.
Παρά ταύτα, έως σήµερα έχουν δηµοσιευθεί λίγες πληροφορίες σχετικά µε τον
αριθµό, το µέγεθος και τις επιδόσεις τους, εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο όπου οι
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν το 5% όλου του επενδεδυµένου
κεφαλαίου.
Τα κοινωνικά υπεύθυνα επενδυτικά κεφάλαια επενδύονται σε εταιρείες που
συµµορφώνονται µε συγκεκριµένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα
κριτήρια µπορούν να είναι αρνητικής φύσης, όπως π.χ. όταν βάσει αυτών
εξαιρούνται οι βιοµηχανίες καπνού και οινοπνευµατωδών ποτών και στρατιωτικού
εξοπλισµού. Όµως τα κριτήρια µπορούν να είναι και θετικά, όταν καλύπτουν
εταιρίες µε κοινωνική και περιβαλλοντική προορατικότητα. Άλλη µία σηµαντική
επιλογή για τους επενδυτές είναι να υιοθετήσουν µία στάση ακτιβισµού ως
παράγοντες, έτσι ώστε να ωθήσουν τη διοίκηση µιας εταιρείας να υιοθετήσει
κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Ο ακτιβισµός των ενδιαφερόµενων παραγόντων
αναµένεται ότι θα αυξηθεί σε συνάρτηση µε τη σηµασία που δίνεται στα θέµατα
εταιρικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών ταµείων.
Ωστόσο, προκειµένου οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (ΚΥΕ) να αναπτυχθούν
περαιτέρω, πρέπει οι χρηµατοοικονοµικές αγορές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους
όσον αφορά τις δυνατότητές τους για κέρδη. Ακολουθώντας το Φόρουµ Κοινωνικών
Επενδύσεων που ιδρύθηκε στο ΗΒ το 1991, συγκροτήθηκαν και άλλα φόρουµ
κοινωνικών επενδύσεων (SIF) στη Γαλλία, τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και την
Ιταλία, µε σκοπό να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές για
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τις
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Το προβλεπόµενο Ευρωπαϊκό Φόρουµ
24

Κοινωνικών Επενδύσεων, ένα δίκτυο εθνικών SIF, αναµένεται να υποστηρίξει την
περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.
Το Μάιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στη Λισσαβώνα το πρώτο ευρωπαϊκό
συνέδριο µε θέµα τις επενδύσεις βάσει της τριπλής βασικής αρχής στην Ευρώπη.
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_conf_lisbon.htm)

Το 2000, συστάθηκε η οµάδα έργου του ΗΒ για τις κοινωνικές επενδύσεις (UK Social
Investment Taskforce) µε σκοπό να εντοπίσει τα εµπόδια στην επέκταση των κοινωνικά
υπεύθυνων επενδύσεων και να προσδιορίσει λύσεις για την εξάλειψή τους.
Από τον Ιούλιο του 2000, ο νόµος περί διαχειριστών ταµείων του ΗΒ (“Trustee Act”) απαιτεί
από όλους τους διαχειριστές των συνταξιοδοτικών ταµείων να δηµοσιοποιούν τις πολιτικές
τους όσον αφορά τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.
Ο γαλλικός νόµος περί προγραµµάτων αποταµίευσης των υπαλλήλων απαιτεί από τα ταµεία
αλληλασφάλισης, τα οποία συγκεντρώνουν χρήµατα από τα προγράµµατα αποταµίευσης των
υπαλλήλων, τα διεταιρικά προγράµµατα αποταµίευσης, και τα προγράµµατα αποταµίευσης
εθελοντικής σύµπραξης των υπαλλήλων, να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά µε τις πολιτικές
τους στο θέµα των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.

87.

Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν αναδυόµενη αγορά µε πολλά
εξειδικευµένα γραφεία διερεύνησης και ελέγχου (µη οικονοµικοί αναλυτές) που
χρησιµοποιούν έναν ορισµένο αριθµό διαφορετικών εργαλείων και προτύπων
µέτρησης. Συνεπώς φαίνεται πως οι εταιρείες έχουν επιβαρυνθεί µε υπερβολικά και
αποκλίνοντα αιτήµατα για πληροφόρηση. Έτσι η περαιτέρω επέκταση των
κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων ενδέχεται να προσκρούσει στην αυξανόµενη
αποστροφή και την έλλειψη συνεργασίας από τις εταιρείες. Μία θετική λύση στο
πρόβληµα αυτό µπορεί να δοθεί µε τις προσπάθειες για µια προκαταρκτική
τυποποίηση της υποβολής κοινωνικών εκθέσεων, στις οποίες συνδράµουν τα
κυριότερα γραφεία διερεύνησης και ελέγχου. Υπάρχει ωστόσο η ανάγκη για
περισσότερη σύγκλιση µεταξύ δεικτών που καταρτίζονται από τις εταιρείες και
κριτηρίων που χρησιµοποιούνται από τους αναλυτές για την αξιολόγηση των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων µιας εταιρείας. Επιπλέον, η έλλειψη
διαφάνειας στις µεθόδους αξιολόγησης που χρησιµοποιούν τα γραφεία διερεύνησης
και ελέγχου µπορεί επίσης να αποθαρρύνει τους µεγάλους επενδυτές που
ενδεχοµένως σκόπευαν να προβούν σε σηµαντικές κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.
Συνεπώς είναι αναγκαία η περαιτέρω τυποποίηση, εναρµόνιση και διαφάνεια των
εργαλείων ελέγχου και µέτρησης που χρησιµοποιούν τα γραφεία διερεύνησης και
ελέγχου.
Τον Αύγουστο του 2000, 11 οµάδες ερευνών στον τοµέα των επενδύσεων συνδύασαν τις
ικανότητές τους στο πλαίσιο της οµάδας SIRI, προκειµένου να δηµοσιεύσουν εναρµονισµένα
χαρακτηριστικά επιχειρήσεων µε συγκρίσιµη µορφή.
Το Σεπτέµβριο του 2000 ο συνασπισµός των παγκόσµιων εταίρων για την έρευνα στον τοµέα
της εταιρικής ευθύνης (“Global Partners for Corporate Responsibility Research”) δηµοσίευσε
δέκα απαιτήσεις για υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας τον 21ο αιώνα, µε τις οποίες προβάλλει
ένα µείγµα εθελοντικών, ρυθµιστικών και εµπορικών προσεγγίσεων που αποβλέπουν στη
σηµαντική βελτίωση της πρόσβασης των εταιρειών στα δεδοµένα, καθώς και στην
ακεραιότητα και την πληρότητα σε θέµατα ενηµέρωσης έτσι ώστε να διευκολύνεται ο
κατάλληλος έλεγχος και η συγκριτική αξιολόγηση.

88.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης αναγνώρισε την ανάγκη για δηµιουργία
µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής αγοράς κινητών αξιών έως τα τέλη
του 2003. Στο πλαίσιο αυτό, οι δείκτες που εντοπίζουν τις εταιρείες της ευρωπαϊκής
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αγοράς µε τις υψηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, θα καταστούν
όλο και περισσότερο αναγκαίοι ως βάση για την κυκλοφορία κοινωνικά υπεύθυνων
επενδυτικών κεφαλαίων και ως σηµείο µέτρησης των επιδόσεων για τις κοινωνικά
υπεύθυνες επενδύσεις. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η
αντικειµενικότητα αυτών των δεικτών, η αξιολόγηση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πρέπει να διεξαχθεί βάσει των πληροφοριών που
θα δοθούν από τη διοίκησή τους αλλά και από τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη.
Επιπλέον, για την επίβλεψη και τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδοµένων, των
διαδικασιών αξιολόγησης και των αποτελεσµάτων, οι εταιρείες πρέπει να
προσφεύγουν στον εξωτερικό έλεγχο και στις εσωτερικές διαδικασίες εξασφάλισης
της ποιότητας.
4.
89.
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Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Το Πράσινο Βιβλίο καλεί τις δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα,
συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών οργανισµών, των επιχειρήσεων από τις ΜΜΕ
έως τις πολυεθνικές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, άλλους ενδιαφερόµενους
παράγοντες και τυχόν ενδιαφερόµενα άτοµα να διατυπώσουν τις απόψεις τους
σχετικά µε την ανοικοδόµηση µιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ενός νέου
πλαισίου προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λαµβάνοντας υπόψη τα
συµφέροντα τόσο των εταιρειών όσο και των άλλων ενδιαφεροµένων. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν µε τις δηµόσιες αρχές για την ανεύρεση
καινοτόµων τρόπων για την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μία τέτοια
εταιρική σχέση µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου που
αφορά την προώθηση ενός προτύπου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που να
βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες.
Η λέξη “πλαίσιο” πρέπει να ερµηνεύεται µε τρόπο ευρύ. Οι προτάσεις θα πρέπει να
βασίζονται στην εθελοντική φύση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να
καθορίζουν τρόπους µε τους οποίους τα διάφορα µέρη να συµβάλλουν στην
επίτευξη µιας βιώσιµης ανάπτυξης και ενός πιο αποτελεσµατικού τρόπου
διακυβέρνησης. Το επίπεδο και το περιεχόµενο ενός τέτοιου πλαισίου θα πρέπει να
διασαφηνιστεί µέσα από συζητήσεις κατά την περίοδο διαβουλεύσεων του Πράσινου
Βιβλίου.
Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα - το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο Υπουργών, η
Επιτροπή - καθώς και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των
Περιφερειών µπορούν να τονώσουν τη συζήτηση, να προσφέρουν πολιτική
υποστήριξη και να διοργανώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σχετικά
µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Τα κυριότερα ερωτήµατα είναι τα εξής:

Ο ρόλος της ΕΕ
Πώς µπορούν οι ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές να προωθήσουν την ανάπτυξη της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο; Ειδικότερα
πρέπει η ΕΕ να προσθέσει αξία και να συµπληρώσει τις υπάρχουσες κοινωνικά
υπεύθυνες δραστηριότητες, µε τους εξής τρόπους:
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-

-

-

αναπτύσσοντας ένα συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε συνεργασία µε τους κύρους
φορείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που να αποβλέπει στο να προωθήσει τη
διαφάνεια, τη συνοχή και τη βέλτιστη πρακτική σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης;
προωθώντας τη συναίνεση για τις προσεγγίσεις βέλτιστης πρακτικής και
υποστηρίζοντάς αυτές τις προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση και την
επαλήθευση των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;
ή/και µε ποια άλλα µέσα;

Οι εταιρίες και η εταιρική κοινωνική ευθύνη
•

Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις εταιρικές στρατηγικές
των επιχειρήσεων;

•

Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάµεις που θα ωθήσουν τις εταιρείες να αναλάβουν
την κοινωνική ευθύνη τους; Ποιες είναι οι προσδοκίες πίσω από τέτοιες
δεσµεύσεις; Σε ποιους τοµείς επικεντρώνονται τέτοιες δεσµεύσεις; Ποιο είναι το
όφελος των εταιριών;

•

Ποιες είναι οι κύριες βέλτιστες πρακτικές για την εφαρµογή και τη διαχείριση της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης; Ποιες βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν για τις
ΜΜΕ;

•

Πώς µπορούµε να προωθήσουµε καλύτερα την πρόσκληση σε επιχειρήσεις η
οποία αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής για µια στρατηγική βιώσιµης
ανάπτυξης να δηµοσιεύσουν την "τριπλή βασική αρχή" στις ετήσιες εκθέσεις τους
προς τους µετόχους που µετρά την επίδοσή τους µε βάση οικονοµικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια;

•

Πώς θα οικοδοµηθούν καλύτερα οι δεσµοί µεταξύ της κοινωνικής και της
περιβαλλοντικής διάστασης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

•

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση των γνώσεων για τα εµπορικά
επιχειρήµατα υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της προστιθέµενης
αξίας της;

Κύριοι παράγοντες και ενδιαφερόµενα µέρη
•

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη θέσπιση και την ανάπτυξη µιας
διαδικασίας διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των εταιριών και των ποικίλων
ενδιαφεροµένων µερών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη;

•

Ποιοι θα πρέπει να είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι των κυριότερων παραγόντων,
δηλαδή των εταιρειών, των κοινωνικών εταίρων, των δηµόσιων αρχών και των
ΜΚΟ, κατά την προώθηση της εταιρικής κοινωνική ευθύνης;

•

Πώς µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει ευρύτερη εφαρµογή των αρχών
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσω των πολιτικών της τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς και µέσω του πολιτικού διαλόγου και των
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συµφωνιών εταιρικής σχέσης, των προγραµµάτων και της παρουσίας της σε
διεθνή φόρα;

Αξιολόγηση και αποτελεσµατικότητα
•

Ποια είναι τα καλύτερα µέσα για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την
εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας των εργαλείων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως οι κώδικες συµπεριφοράς, η υποβολή
κοινωνικών εκθέσεων και ο έλεγχος, τα κοινωνικά και οικολογικά σήµατα και οι
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις;

Ενέργειες για την υποστήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
•

Ποιες είναι οι καταλληλότερες ενέργειες για την προώθηση και την υποστήριξη
της ανάπτυξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης; Ποια επίπεδα (η εταιρεία, το
τοπικό, το περιφερειακό, το κλαδικό, το εθνικό, το ευρωπαϊκό ή το διεθνές
επίπεδο) είναι τα πιο κατάλληλα για την εκτέλεση των προαναφερόµενων
ενεργειών

•

Σε αυτές τις ενέργειες θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται οι εξής:

–

–

93.

94.

υποστήριξη για την κατάρτιση και την εκ νέου κατάρτιση, έτσι ώστε οι
διευθυντές να έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για την ανάπτυξη
και την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα σε σχέση µε τις ορθές
πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον καθορισµό προτύπων, τη
συγκριτική ανάλυση και την παρακολούθηση, τη λογιστική, τον έλεγχο και την
υποβολή εκθέσεων·

–

µεσοπρόθεσµη ανάλυση και έρευνα στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής·

–

προσαρµογή του νοµικού πλαισίου.

Όπως διατυπώθηκε στην εισαγωγή, ο κύριος στόχος του παρόντος Πράσινου
Βιβλίου είναι να αυξήσει την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση και να τονώσει
τη συζήτηση σχετικά µε νέους τρόπους προώθησης της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν επιθυµεί να προδικάσει την έκβαση της
συζήτησης προβαίνοντας σε συγκεκριµένες προτάσεις για δράση. Το Πράσινο
Βιβλίο θα κυκλοφορήσει ευρέως και ελπίζουµε ότι θα συζητηθεί τόσο σε τοπικό και
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τυχόν γραπτά σχόλια πρέπει να αποστέλλονται έως τις
εξής διεύθυνση:
European Commission
CSR Green Paper Consultation
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles/Brussel
CSR@CEC.EU.INT
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∆εκεµβρίου 2001 στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΝΟΙΕΣ
•

•

Επένδυση για κοινωνικούς σκοπούς: υποστήριξη ενός συγκεκριµένου σκοπού ή

δραστηριότητας και χρηµατοδότησή τους µέσω επενδύσεων. Σε αντίθεση µε τις
δωρεές, οι επενδυτές για κοινωνικούς σκοπούς απαιτούν η αρχική επένδυση να
τους επιστραφεί είτε µε ανταπόδοση (για δάνεια) είτε µε εµπόριο (για µετοχές).

Κώδικας συµπεριφοράς: επίσηµη δήλωση αξιών και επιχειρηµατικών

πρακτικών µιας επιχείρησης και ορισµένες φορές των προµηθευτών της. Ένας
κώδικας είναι µια δήλωση ελάχιστων προδιαγραφών καθώς και µια υπόσχεση της
εταιρίας να τις τηρεί και να απαιτεί από τους αναδόχους, εργολάβους
υπεργολάβους, προµηθευτές και δικαιούχους να τις τηρούν. Ενδέχεται να είναι
ένα επιτηδευµένο έγγραφο, που απαιτεί συµµόρφωση µε τις συγκεκριµένες
προδιαγραφές και ενδέχεται να έχει έναν περίπλοκο µηχανισµό επιβολής.

•

Ιδιότητα του πολίτη στην επιχείρηση (corporate citizenship): η διαχείριση του

•

Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance): µια δέσµη σχέσεων µεταξύ

συνόλου των σχέσεων µεταξύ µιας εταιρίας και των συµβαλλόµενων κοινοτήτων,
σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.

της διοίκησης της εταιρίας, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχων και άλλων
ενδιαφερόµενων µερών. Η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει επίσης τη δοµή µέσω
της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρίας και τα µέσα για την επίτευξη
αυτών των στόχων καθώς και η παρακολούθηση της επίδοσης.

•

Οικολογική αποδοτικότητα: η έννοια ότι η βελτίωση του τρόπου χρήσης των
πόρων µπορεί να µειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος.

•

Οικολογικός έλεγχος: η εφαρµογή µη χρηµατοοικονοµικών, περιβαλλοντικών
κριτηρίων για αποφάσεις για επενδύσεις.

•

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου: ανάλυση του αντίκτυπου στο
περιβάλλον ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ή δραστηριότητας.

•

∆εοντολογικός έλεγχος: Η εφαρµογή µη χρηµατοοικονοµικών, δεοντολογικών
κριτηρίων στην απόφαση για επένδυση.

•

Αναλυτική εξέταση µε δεοντολογικά κριτήρια: συµπερίληψη ή αποκλεισµός

•

των µετοχών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια για δεοντολογικούς, κοινωνικούς ή
περιβαλλοντικούς λόγους.

Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια: σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες
εντός των κύριων αλυσίδων παραγωγής πληρούν βασικές ελάχιστες
προδιαγραφές και να εξαλείψει τις καταχρηστικές µορφές εκµετάλλευσης της
εργασίας, όπως είναι η παιδική και καταναγκαστική εργασία ή η εργασία που
είναι προϊόν εκµετάλλευσης ("sweatshophs"). Tα κριτήρια της επισήµανσης
γενικά βασίζονται στον πυρήνα των συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας.
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•

•

Θεµιτό εµπόριο: καθορίζεται ως µια εναλλακτική προσέγγιση στο συµβατικό

διεθνές εµπόριο. Πρόκειται για µια εµπορική σύµπραξη που προωθεί µια βιώσιµη
ανάπτυξη για αποκλεισµένους και µειονεκτούντες παραγωγούς. Επιδιώκει να το
καταφέρει παρέχοντες καλύτερες εµπορικές συνθήκες, αυξάνοντας την
ευαισθητοποίηση και πραγµατοποιώντας εκστρατείες ενηµέρωσης. Τα κριτήρια
επιλογής των προϊόντων που φέρουν το σήµα "Fair Trade" (Θεµιτό Εµπόριο)
διαφέρουν ανάλογα µε τα προϊόντα αλλά καλύπτουν ζητήµατα όπως εγγυηµένες
τιµές, προ-πληρωµή και άµεση καταβολή στους παραγωγούς ή τους
συνεταιρισµούς τους.

Ανθρώπινα δικαιώµατα: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα βασίζονται στην αρχή ότι η

αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων
δικαιωµάτων όλων των µελών του ανθρώπινου γένους είναι το θεµέλιο της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο. Ορίζονται στην
Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948). Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαµβάνει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση “βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του
σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και
του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη µέλη”. Η Ευρωπαϊκή
Σύµβαση των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο είναι νοµικά δεσµευτική για όλα τα κράτη µέλη. Επιπλέον, ο
Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που εγκρίθηκε στη Νίκαια το
∆εκέµβριο του 2000 είναι το µέσο που εµπνέει το σεβασµό των θεµελιωδών
δικαιωµάτων από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τα κράτη µέλη που ενεργούν
στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας.

•

Παρακολούθηση: η διαδικασία της τακτικής συγκέντρωσης πληροφοριών για

•

Υπεύθυνη επιχείρηση: έννοια των Ηνωµένων Εθνών που αναγνωρίζει τον

τον έλεγχο της επίδοσης σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια.

επιχειρηµατικό ρόλο για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης και ότι οι εταιρίες
µπορούν να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητές τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ενισχύουν την οικονοµική ανάπτυξη και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα ενώ
παράλληλα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και προωθούν την
κοινωνική ευθύνη.

•

Επίδραση των µετόχων: στοχεύει να βελτιώσει τη δεοντολογική, κοινωνική
και/ή περιβαλλοντική συµπεριφορά της εταιρίας ως µέτοχος µέσω του διαλόγου,
της άσκησης πίεσης, της υποστήριξης της υπεύθυνης διαχείρισης και της
ψηφοφορίας στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις.

•

Κοινωνικός έλεγχος: η συστηµατική αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου

•

µιας οργάνωσης σε σχέση µε τα πρότυπα και τις προσδοκίες.

Κοινωνικό κεφάλαιο: σύνολο των κοινών αξιών και η εµπιστοσύνη µέσα σε µια

κοινότητα. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για
συνεργασία και οργανωµένη ανθρώπινη συµπεριφορά και στον κόσµο των
επιχειρήσεων. Το κοινωνικό κεφάλαιο µπορεί να µετατραπεί, να καταναλωθεί ή
να αποκατασταθεί όπως το χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο.
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•

Αξιολόγηση των κοινωνικών συνεπειών: συστηµατική ανάλυση των συνεπειών
ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ή εργασίας στην κοινωνική ή πολιτιστική
κατάσταση των ενδιαφερόµενων κοινοτήτων.

•

Κοινωνικό σήµα: λέξεις ή σύµβολα πάνω σε προϊόντα µε στόχο να επηρεάσουν

τις αποφάσεις των καταναλωτών για την αγορά, παρέχοντάς τους εγγυήσεις για
τις κοινωνικές και δεοντολογικές συνέπειες µιας επιχειρηµατικής διαδικασίας σε
άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.

•

Κοινωνική έκθεση: έγγραφο µε το οποίο ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα µιας

•

Ενδιαφερόµενα µέρη: ένα άτοµο, µια κοινότητα ή µια οργάνωση που επηρεάζει
ή επηρεάζεται από τις εργασίες µιας εταιρίας. Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενδέχεται
να είναι εσωτερικοί (π.χ. εργαζόµενοι) ή εξωτερικοί (π.χ. πελάτες, προµηθευτές,
µέτοχοι χρηµατοδότες, η τοπική κοινότητα).

•

Πρότυπο: ένα σύνολο διαδικασιών, πρακτικών και προδιαγραφών για τις οποίες

αξιολόγησης των κοινωνικών συνεπειών.

υπάρχει ευρεία συµφωνία.

•

Προσέγγιση "της τριπλής βασικής αρχής": η ιδέα ότι η συνολική επίδοση µιας
εταιρίας πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τη συνδυασµένη συνεισφορά της στην
οικονοµική ευηµερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο.

•

Επαλήθευση: η πιστοποίηση από εξωτερικό ελεγκτή, της ισχύος, της

σκοπιµότητας και της πληρότητας των αρχείων, των εκθέσεων ή των δηλώσεων
µιας οργάνωσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ιεθνείς οργανώσεις
• United Nations Global Compact (http://www.unglobalcompact.org/): ένας
κώδικας συµπεριφοράς για µεγάλες εταιρίες που έχει δηµιουργήσει ο Kofi Annan,
Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών το 2000. Οι Εννέα Αρχές των ΗΕ για

πολυεθνικές και διακρατικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ποικίλες µορφές των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, των εργατικών δικαιωµάτων /των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, και των περιβαλλοντικών δικαιωµάτων.

• United Nations research programme on CSR (ερευνητικό πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη)
(http://www.unrisd.org/engindex/research/busrep.htm): σχέδιο που στοχεύει στην

προώθηση της έρευνας και του διαλόγου για θέµατα εταιρικής κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευθύνης στις αναπτυσσόµενες χώρες

• ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and
Social Policy (Τριµερής δήλωση για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική
πολιτική της ∆ΟΕ)
(http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/tridecl/index.htm)
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• ILO database on Business and Social Initiatives (βάση δεδοµένων της ∆ΟΕ για τις
επιχειρηµατικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
(http://oracle02.ilo.org:6060/vpi/vpisearch.first): βάση δεδοµένων για

επιχειρηµατικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που περιλαµβάνει πλήρεις
πληροφορίες για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα, που αφορούν τις εργασιακές
και κοινωνικές συνθήκες στο χώρο εργασίας και στο περιβάλλον των
επιχειρήσεων.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs)
(http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/) (κατευθυντήριες γραµµές για
τις πολυεθνικές εταιρίες του ΟΟΣΑ ) :συστάσεις προς τις επιχειρήσεις, από
κυβερνήσεις χωρών µελών του ΟΟΣΑ, καθώς και από την Αργεντινή, τη
Βραζιλία και τη Χιλή, που καλύπτουν ζητήµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και κυµαίνονται από τις εργασιακές σχέσεις έως τον ανταγωνισµό, τη φορολογία
και τη διαφθορά (2000).
• OECD Principles for Corporate Governance (αρχές για την εταιρική
διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ) (http://www.oecd.org/daf/governance/principles.htm):

πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές για δικαιώµατα µετόχων και άλλα θέµατα
διακυβέρνησης (1999)

Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
DG Employment and social Affairs webpage on CSR (ιστοσελίδα

της Γ∆
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη)(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm)
DG Trade webpage on CSR and OECD Guidelines for multinational enterprises
(ιστοσελίδα της Γ∆ Εµπορίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις

κατευθυντήριες
γραµµές
για
τις
πολυεθνικές
ΟΟΣΑ)(http://www.europa.eu.int/comm/trade/miti/invest/oecd.htm)
Secretariat General's webpage on Sustainable Development (ιστοσελίδα

Γραµµατείας

για

τη

βιώσιµη

(http://www.europa.int/comm/environment/eussd/index.htm)

του

της Γενικής
ανάπτυξη)

DG Environment webpage containing the 6th Environmental Action Programme of
the Community 2001-2010 "Our Future, Our Choice" (ιστοσελίδα της Γ∆
Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει το 6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον της
Κοινότητας 2001-2010 "Το µέλλον µας, η επιλογή µας)
(http://europa.eu.int/comm.environnement/newprogr/index.htm)
DG Environment website containing details on the Integrated Product Policy (IPP)
(ιστοσελίδα της Γ∆ Περιβάλλοντος µε λεπτοµέρειες για το Ολοκληρωµένο Προϊόν
Πολιτικής) (http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm)

Πολυµερείς οργανώσεις
• Copenhagen Centre (Κέντρο της Κοπενχάγης)
(http://www.copenhagencentre.org/) : διεθνής, αυτόνοµη οργάνωση που ίδρυσε η
κυβέρνηση της ∆ανίας το 1998 για να ενθαρρύνει εθελοντικές συµπράξεις µεταξύ
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
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• Business Partners for Development (εταίροι επιχειρήσεων για την ανάπτυξη)
(http://www.bpdweb.org/): άτυπο σφαιρικό δίκτυο επιχειρήσεων, κυβερνήσεων

και της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύει να προωθήσει ορθά παραδείγµατα
τριµερών συνεργασιών στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη στον κόσµο.

• CERES (http://www.ceres.org/): µη κερδοσκοπική ένωση επενδυτών, δηµόσιων
συνταξιοδοτικών ταµείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οµάδων δηµοσίου
συµφέροντος, σε συνεργασία µε εταιρίες που έχουν τον κοινό στόχο να

υποστηρίξουν την ευθύνη των εταιριών στον τοµέα της προστασίας του
περιβάλλοντος παγκοσµίως.

•

Ο ιστοχώρος Business and Sustainable Development (BSD) του ∆ιεθνούς
Ινστιτούτου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (International Institute for Sustainable
Development) (www.iisd.ca) είναι µια ολοκληρωµένη πηγή για τη βιώσιµη
ανάπτυξη στον ιδιωτικό τοµέα.

• Tomorrow: The Sustainable Business Toolkit (www.tomorrow-web.com):

περιλαµβάνει τα τελευταία νέα για το περιβάλλον στον κόσµο µε αποδέκτες τις
επιχειρήσεις, συνδέσµους για περιβαλλοντικές εκθέσεις των επιχειρήσεων και
άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις.

• Sustainable Business.com (www.sustainablebusiness.com): ολοκληρωµένος

ιστοχώρος που περιλαµβάνει χρήσιµες πηγές για όσους ενδιαφέρονται για τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης.

Σχεδιασµός προϊόντων και αποδοτικότητα των πόρων
•

Το Centre for Sustainable Design (κέντρο βιώσιµου σχεδιασµού)
(www.cfsd.org.uk): διευκολύνει τη συζήτηση και την έρευνα για τον οικολογικό
σχεδιασµό και τους ευρύτερους προβληµατισµούς της βιώσιµης ανάπτυξης όσον
αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών.

• Working Group on Sustainable Product Design (Οµάδα εργασίας για το
σχεδιασµό προϊόντων βιώσιµης ανάπτυξης), UNEP http://unep.frw.uva.nl/:
έρευνα για προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιµης ανάπτυξης, συµπεριλαµβάνοντας
µια βάση δεδοµένων των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.
•

Το Ινστιτούτο Rocky Mountain - (www.rmi.org) -∆ηµιούργησε τον παράγοντα 4
και το φυσικό καπιταλισµό.

• Greening of Industry – (www.greeningofindustry.org): ένα διεθνές δίκτυο και

ινστιτούτο έρευνας και πολιτικής που επικεντρώνεται σε θέµατα της βιοµηχανίας,
του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Οργανώσεις µε πρωτοβουλία επιχειρήσεων
κοινή πύλη που συνδέει τις ιστοσελίδες
µεγάλων οργανώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν συσταθεί µε
πρωτοβουλία επιχειρήσεων.

• WorldCSR (http://www.worldcsr.com):

• CSREurope (http://www.csreurope.org/): πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο
µελών που συστάθηκε µε πρωτοβουλία επιχειρήσεων και εγκαινιάστηκε το 1996
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ως αποτέλεσµα της ευρωπαϊκής διακήρυξης των επιχειρήσεων κατά του
κοινωνικού αποκλεισµού, µε πρωτοβουλία του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Jacques Delors και 20 επικεφαλής επιχειρήσεων
•

εθνικές οργανώσεις µε πρωτοβουλία επιχειρήσεων προωθούν την εταιρική
κοινωνική ευθύνη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο Βέλγιο· τη
Φινλανδία· τη Γαλλία· την Ελλάδα· την Ιρλανδία· την Ιταλία· τις Κάτω Χώρες·
την Πορτογαλία·τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο

• Social Venture Network (SBN) Europe: δίκτυο των κοινωνικά και

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων επιχειρηµατιών και επικεφαλείς
επιχειρήσεων

• European Foundation for Quality Management (Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη
διαχείριση της ποιότητας) (EFQM) (http://www.efqm.org/): µη κερδοσκοπική
οργάνωση, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο να

βοηθήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας όσον
αφορά την ικανοποίηση του πελάτη, του εργαζοµένου, τον αντίκτυπο στην
κοινωνία και τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων.

• Business Impact Taskforce (http://www.business-impact.org/): οµάδα έργου που
συστάθηκε το 1998 για να παρέχει αναφορά για τα οικονοµικά οφέλη, τη

βέλτιστη πρακτική και τις µεθοδολογίες υπολογισµού που αφορούν όλες τις
πτυχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

δίκτυο µελών
Board
(http://www.conference-board.org/):
επιχειρήσεων και έρευνας µε στόχο να βελτιώσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και
να ενισχύσει τη συµβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία.

• Conference

• International Business Leaders Forum (IBLF) (διεθνές φόρουµ επικεφαλής
επιχειρήσεων)(http://www.csrforum.com/): διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση
που δηµιουργήθηκε το 1990 για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηµατικών

πρακτικών που ωφελούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και που βοηθούν στην
επίτευξη κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής βιώσιµης ανάπτυξης,
ιδιαίτερα στις νέες και αναδυόµενες οικονοµίες της αγοράς.

• The European Bahá’í Business Forum (EBBF)
(http://www.ebbf.org/framinfo.htm): παγκόσµιο δίκτυο επιχειρήσεων µε

επίκεντρο την Ευρώπη

• The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
(http://www.wbcsd.ch/): διεθνές επιχειρηµατικό δίκτυο που συστάθηκε το 1995
µε στόχο την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, της

κυβέρνησης και όλων των άλλων οργανώσεων που σχετίζονται µε το περιβάλλον
και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

• Business for Social Responsibility (BSR) (http://www.bsr.org/): διεθνές δίκτυο
επιχειρήσεων που συστάθηκε το 1992 για να παρέχει στα µέλη νεωτεριστικά

προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τις εταιρίες να έχουν εµπορική επιτυχία µε
τρόπο που σέβεται τις δεοντολογικές αξίες, τα άτοµα, τις κοινότητες και το
περιβάλλον.
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• Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
(http://www.acca.co.uk/index.html): παγκόσµια οργάνωση λογιστών που προωθεί

τα πρότυπα δεοντολογίας και διακυβέρνησης σε όλες τις πτυχές της
χρηµατοοικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής.

και
επιχειρήσεις)
• Society
and
Business
(Κοινωνία
(http://www.societyandbusiness.gov.uk): οδηγός - που εξέδωσε το Μάρτιο του
2001 το υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του ΗΒ - για τα επιχειρηµατικά
οφέλη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τους διατιθέµενους πόρους στις
επιχειρήσεις και την κυβέρνηση του ΗΒ.

• International
Chamber
of
(www.iccwbo.org/home/menu_environment.asp) : Ο Χάρτης

Commerce :

των επιχειρήσεων
για τη βιώσιµη ανάπτυξη δίνει στις επιχειρήσεις µια βάση για µια υγιή
περιβαλλοντική διαχείριση.

ΜΚΟ
• Human Rights Watch (http://www.hrw.org/): ΜΚΟ που έχει αφιερωθεί στην
προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στον κόσµο.
• Transparency International (http://www.transparency.de/): ΜΚΟ που έχει

αφοσιωθεί στην καταπολέµηση της διαφθοράς τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό
επίπεδο.

• International Alert (IA) (http://www.international-alert.org/): ΜΚΟ µε έδρα το

ΗΒ που ζητά να ενισχύσει την ικανότητα των ατόµων σε καταστάσεις
συγκρούσεων να επιτύχουν την ειρήνη διευκολύνοντας το διάλογο σε διάφορα
επίπεδα.

• International Corporate Governance Network (διεθνές δίκτυο εταιρικής
διακυβέρνησης)(http://www.icgn.org/): δίκτυο για την ανταλλαγή απόψεων και

πληροφοριών για θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο και για την
ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραµµών για την εταιρική διακυβέρνηση

• European Corporate Governance Network (ευρωπαϊκό δίκτυο εταιρικής
διακυβέρνησης)(http://www.ecgn.ulb.ac.be/ecgn/): ευρωπαϊκό µη κερδοσκοπικό

δίκτυο που ασχολείται µε ευρωπαϊκά θέµατα και θέµατα συγκριτικής εταιρικής
διακυβέρνησης

Κώδικες συµπεριφοράς
• Codes of conduct (κώδικες συµπεριφοράς) (http://www.codesofconduct.org/):

ιστοσελίδα που παρέχει χρήσιµες πηγές για όσους ενδιαφέρονται για το πλήρες
κείµενο διαφόρων κωδίκων συµπεριφοράς και των διατάξεών τους, τους
χορηγούς και τον αντίκτυπο στις επιχειρηµατικές πρακτικές.

• IEPCE (European Initiative for Ethical Production and Consumption)
(http://www.iepce.org/): (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δεοντολογική παραγωγή
και κατανάλωση) ευρωπαϊκό φόρουµ των κύριων φορέων της

κοινωνικοοικονοµικής ζωής που επιθυµούν να ενθαρρύνουν µια δεοντολογική
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παραγωγή και κατανάλωση (εργαζόµενοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ,
δηµόσιοι θεσµοί)
• Social Accountability 8000 (SA8000) (http://www.cepaa.org/sa8000.htm):
εθελοντικό πρότυπο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που ξεκίνησε το 1997 το
Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), το οποίο
πρόσφατα µετονοµάστηκε σε Social Accountability International (SAI).
Επικεντρώνεται κυρίως σε εργασιακές πρακτικές, π.χ. παιδική εργασία,
συνδικαλιστική ελευθερία, ώρες εργασίας και αµοιβές. Αυτός ο παγκόσµιος
κώδικας της εταιρικής ευθύνης διαµορφώθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000

και περιλαµβάνει τη διαπίστευση των ελεγκτών και µια ανεξάρτητη
παρακολούθηση.

• Caux Round Table Principles for Business (Αρχές στρογγυλής τραπέζης Caux για
επιχειρήσεις ) (http://www.cauxroundtable.org/): κώδικας συµπεριφοράς µε

επίκεντρο την παγκόσµια εταιρική ευθύνη που έχει υιοθετήσει µια τριµερής
οργάνωση επιχειρήσεων.

• Global Sullivan Principles (Παγκόσµιες αρχές Sullivan)
(http://www.globalsullivanprinciples.org/): σύνολο αρχών που έχει συντάξει ο
αιδεσιµότατος Leon H. Sullivan για να κατευθύνει τις κοινωνικές, οικονοµικές,
πολιτικές και περιβαλλοντικές πολιτικές των εταιριών.
• ICFTU Basic Code of Labour Practice (βασικός κώδικας εργατικής πρακτικής
ICFTU)(http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991209513&Language
=EN): πρότυπος κώδικας της διεθνούς συνοµοσπονδίας των ελεύθερων
συνδικαλιστικών οργανώσεων για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων (1997)
• Investors in People (http://www.iipuk.co.uk/): ποιοτικό πρότυπο του ΗΒ που

καθορίζει ένα επίπεδο ορθών πρακτικών για τη βελτίωση της επίδοσης µιας
επιχείρησης χάρη στους ανθρώπινους πόρους

• Ethical Trading Initiative (ETI) (Πρωτοβουλία εµπορίου µε δεοντολογικά
κριτήρια) (http://www.eti.org.uk/): κώδικας του ΗΒ που έχει επινοηθεί στο

πλαίσιο σύµπραξης µεταξύ εταιριών λιανικής πώλησης και καταναλωτικών
αγαθών, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κυβέρνησης του ΗΒ

• Amnesty International’s Human Rights Principles for Companies (Αρχές των
δικαιωµάτων του ανθρώπου για επιχειρήσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας)
(http://www.amnesty.org/ailib/aipub/1998/ACT/A7000198.htm): διεθνής κώδικας

που απαιτεί από τις εταιρίες να προστατεύουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου και
να σέβονται πολλά πρότυπα εργασίας σε χώρες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί.

• Clean Clothes Campaign Code of Labor Practices for the Apparel Industry
(http://www.cleanclothes.org/codes/ccccode.htm): ένας πρότυπος κώδικας για τις

προδιαγραφές εργασίας και ένα σύστηµα παρακολούθησης για τις εταιρίες στον
τοµέα της ένδυσης.

Κοινωνικά σήµατα
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• International Federation of Alternative Trade (IFAT) (διεθνής οµοσπονδία
εναλλακτικού εµπορίου)(http://www.ifat.org/): οµοσπονδία παραγωγών και
"εναλλακτικών" εµπορικών οργανώσεων
• European Fair Trade Association (EFTA) (ευρωπαϊκή ένωση θεµιτού εµπορίου)
(http://www.eftafairtrade.org/): ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων θεµιτού εµπορίου

που εισάγουν προϊόντα θεµιτού εµπορίου από οµάδες παραγωγών που βρίσκονται
σε οικονοµικά δυσµενή θέση στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αµερική

• Network of European World Shops (NEWS!) (http://www.sharedinterest.com/cust/news.htm: δίκτυο που ασχολείται τόσο µε την εµπορική όσο και

µε την εκπαιδευτική πτυχή του θεµιτού εµπορίου

• Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) (http://www.fairtrade.net/):

ευρύτερη οργάνωση µε στόχο το συντονισµό του έργου των εθνικών
πρωτοβουλιών θεµιτού εµπορίου, την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
προγραµµάτων παρακολούθησης και την εισαγωγή ενός ενιαίου διεθνούς
σήµατος θεµιτού εµπορίου. Οι εθνικές πρωτοβουλίες εξακολουθούν να
ευθύνονται για την εµπορία και την προώθηση του θεµιτού εµπορίου στις
αντίστοιχες χώρες.

• The Fairtrade Mark (http://www.gn.apc.org/fairtrade/): σήµα θεµιτού εµπορίου

που χορήγησε ένα ίδρυµα µε στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες εµπορίου των
παραγωγών τρίτων χωρών, για προϊόντα που πληρούν τα διεθνώς αναγνωρισµένα
πρότυπα του θεµιτού εµπορίου.

• Max Havelaar (http://www.maxhavelaar.nl/english/): σήµα θεµιτού εµπορίου που

χορήγησε ένα ολλανδικό ίδρυµα µε στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στο διεθνές
εµπόριο µε ικανοποιητικές συνθήκες οι αγρότες και οι εργαζόµενοι σε
µειονεκτούσες περιοχές του τρίτου κόσµου (1986)

• Transfair International (http://www.transfair.org/): πρωτοβουλία σήµανσης
θεµιτού εµπορίου της ΕΖΕΣ και της Transfair Germany
• Rattvisemarkt (http://www.raettvist.se/): σουηδικό σήµα θεµιτού εµπορίου

Υποβολή εκθέσεων κοινωνικού περιεχοµένου
• Social & Ethical Reporting Clearinghouse
(http://cei.sund.ac.uk/ethsocial/index.htm): ιστοσελίδα που παρέχει συνδέσµους
µε κατευθυντήριες γραµµές, οργανώσεις και έρευνες που σχετίζονται µε την
υποβολή εκθέσεων κοινωνικού και δεοντολογικού περιεχοµένου.
• Global Reporting Initiative (GRI) (http://www.globalreporting.org/)
(πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο): διεθνής, πολυµερής

πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου για εθελοντικές εκθέσεις
για τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές µιας εταιρίας. Η
CERES και το περιβαλλοντικό πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών ξεκίνησαν αυτή
την πρωτοβουλία το 1997. Τον Ιούνιο του 2000, η GRI δηµοσίευσε τις νέες
κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη (Sustainability Reporting Guidelines).
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• AccountAbility 1000 (AA1000) (http://www.accountability.org.uk/): πρότυπα για

την εκτίµηση των κοινωνικών και δεοντολογικών επιτευγµάτων εταιριών
σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια που εξέδωσε το Institute of Social and
Ethical Accountability µε έδρα το ΗΒ το Νοέµβριο του 1999

Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση
• UK Social Investment Forum (Φόρουµ του ΗΒ για τις κοινωνικές επενδύσεις)
(http://www.uksif.org/): δίκτυο µελών του ΗΒ για την κοινωνικά υπεύθυνη

επένδυση

• Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) (http://www.sustainabiltyindex.com/): δείκτης του ποσοστού των εταιριών που υποστηρίζουν τη βιώσιµη
ανάπτυξη που παρέχει ο Dow Jones σε συνεργασία µε τη SAM Sustainable Asset
Management
• FTSE4Good (http://www.ftse4good.com/frm0101.asp): δείκτης δεοντολογικά
υπεύθυνων εταιριών που εγκαινίασε ο FTSE σε συνεργασία µε την Ethical
Investment Research Service (EIRIS) και το Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τα
Παιδιά (Unicef)
• Sustainable Investment Research International Group (SIRI) (∆ιεθνής Οµάδα
έρευνας για βιώσιµες επενδύσεις)(http://www.sirigroup.org/): οµάδα 10

ερευνητικών οργανώσεων µε στόχο να παρέχει και να προωθεί σε όλο τον κόσµο
υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες έρευνας στο τοµέα των κοινωνικών
επενδύσεων
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