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1. Σκοπός του εγγράφου εργασίας

Σκοπός του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι η αναθεώρηση του πλαισίου και του 
περιεχομένου της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2006)0136, και η υποβολή 
ορισμένων ερωτημάτων προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξύ ομιλητών και 
βουλευτών του ΕΚ στην επικείμενη ακρόαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Κατ’ ανάγκη, μπορεί να επιλέξετε να εστιάσετε σε ορισμένα 
από τα ζητήματα που τίθενται, ευελπιστούμε, όμως, ότι το παρόν έγγραφο εργασίας θα 
αποτελέσει την αφετηρία για έναν εποικοδομητικό διάλογο βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί 
η απάντηση του Κοινοβουλίου.

2. Πλαίσιο και περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς πρωτοβουλιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Τον Ιούλιο του 2001, η Επιτροπή παρουσίασε το πράσινο βιβλίο με τίτλο «Προώθηση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη», COM(2001)0366. Οι στόχοι της 
διαβούλευσης αυτής ήταν, αφενός να ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με την έννοια 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και, αφετέρου, να οικοδομηθεί μια εταιρική σχέση 
για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της ΕΚΕ.

Σε συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή δημοσίευσε μία ακόμη ανακοίνωση 
με τίτλο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη 
ανάπτυξη», COM(2002)0347. Η ανακοίνωση αυτή απαριθμούσε τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο της ΕΚΕ, την ανάπτυξη της 
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την ΕΚΕ ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
και τα κράτη μέλη,  την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της ΕΚΕ καθώς και την προώθηση 
της ΕΚΕ στις ΜΜΕ. Προσδιόρισε επίσης ορισμένους τομείς  στους οποίους είναι επιθυμητή 
μεγαλύτερη σύγκλιση και διαφάνεια, όπως κώδικες δεοντολογίας, πρότυπα διαχείρισης, 
επισήμανση και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Τέλος, αποδέχθηκε την πρόταση που 
περιεχόταν στο προγενέστερο ψήφισμα του Κοινοβουλίου (έκθεση Howitt, PE 305.783) για 
τη δημιουργία ενός πολυμερούς φόρουμ της ΕΕ σχετικά με την ΕΚΕ.

Το πολυμερές φόρουμ έφερε σε επαφή εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών σε ένα σχήμα στο οποίο η 
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Επιτροπή είχε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την 
αναζήτηση μιας κοινής προσέγγισης, καθώς και τη διερεύνηση τομέων στους οποίους 
απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες από μέρους της ΕΕ. Στην τελική του έκθεση της 29ης 
Ιουνίου 2004, το φόρουμ διετύπωσε συστάσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση, την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ΕΚΕ. Η Επιτροπή 
προτείνει τη σύγκληση του φόρουμ σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
παρακολουθεί την πρόοδο στον τομέα της ΕΚΕ.

Η πλέον πρόσφατη ανακοίνωση COM(2006)0136 παρουσιάζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί έως τώρα. Υπενθυμίζει ότι η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και η ανάληψη 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια, και ότι διάφορες 
πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων προώθησαν την ανάπτυξη 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ο κοινωνικός διάλογος, 
ιδίως σε τομεακό επίπεδο, αλλά και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης διαδραμάτισαν 
εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΚΕ.

Τονίζει, ωστόσο, ότι παρόλα αυτά, η ανάληψη, υλοποίηση και στρατηγική ενσωμάτωση της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. 
Ο ρόλος των εργαζομένων, των εκπροσώπων τους και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
πρέπει να ενισχυθεί, και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι ΜΚΟ, και οι καταναλωτές 
πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο.

Στόχος της Επιτροπής είναι να γίνει η Ευρώπη «πόλος αριστείας» για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, προτείνει περαιτέρω μέτρα. Πρωταρχικά, 
προσδίδει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη μεγαλύτερη πολιτική προβολή συνδέοντάς την με 
την αναθεωρημένη εταιρική σχέση της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
Καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να «ανεβάσουν ταχύτητα» και να δραστηριοποιηθούν 
περισσότερο στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μέσω της σύνδεσης με την 
αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας, η Επιτροπή επιθυμεί να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκότερο περιβάλλον για όλους τους συντελεστές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
να διερευνήσει, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δυνατότητες συμβολής της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή επίσης ανακοινώνει την υποστήριξή της σε μια νέα 
ευρωπαϊκή συμμαχία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η συμμαχία είναι μια πολιτική 
ομπρέλα για νέες ή υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον τομέα της ΕΚΕ, που έχουν αναλάβει 
μεγάλες εταιρείες, ΜΜΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συμμαχία θα επικεντρωθεί σε 
τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας: ευαισθητοποίηση, παροχή βοήθειας για την 
καθιέρωση και την ανάπτυξη ανοιχτών συνασπισμών συνεργασίας και εξασφάλιση 
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
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Εξετάζεται ακόμη ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεισφέρει η ΕΚΕ στην επίτευξη 
πολλών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως στη διαμόρφωση πιο ολοκληρωμένων αγορών 
εργασίας και υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής ένταξης, σε επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα καθώς και σε βελτιώσεις στη 
δημόσια υγεία, για παράδειγμα.

3. Πρόκειται για πραγματική εξέλιξη της ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη;

Παρά τις δύο βασικές καινοτομίες, δηλαδή τη σαφή επικέντρωση στην ΕΚΕ στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη 
πολιτική προβολή, και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής συμμαχίας για την ΕΚΕ, πολλά 
στοιχεία της ανακοίνωσης δεν είναι καινούργια.

Επαναλαμβάνονται πολλές από τις δεσμεύσεις που διατύπωσε η Επιτροπή στο πράσινο και το 
λευκό βιβλίο, καθώς και στο πολυμερές φόρουμ. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

• η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

• η στήριξη της περαιτέρω έρευνας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

• η στήριξη της ΕΚΕ στις ΜΜΕ·

• η ενσωμάτωση της διάστασης της ΕΚΕ στην κοινωνική πολιτική, την πολιτική 
απασχόλησης, τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική για τους καταναλωτές·

• η ενσωμάτωση της διάστασης της ΕΚΕ στις εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές·

• η ενσωμάτωση της διάστασης της ΕΚΕ στην κατάρτιση και την ανάπτυξη·

• η προώθηση της ευαισθητοποίησης και της υλοποίησης των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ.

Παρατηρείται, ωστόσο, έλλειψη προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις από μέρους της 
Επιτροπής σε σχέση με τις εν λόγω αρχές, καθώς και έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον 
βαθμό στον οποίο έχουν ήδη υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις αυτές.
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Επιπλέον, στα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει σειρά συγκεκριμένων μέτρων, όπως:

• να υποβάλει πρόταση να συμπεριληφθεί η απαίτηση υποβολής εκθέσεων κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού περιεχομένου στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων οικονομικού 
περιεχομένου·

• να υποβάλει πρόταση σχετικά με την κοινωνική σήμανση·

• να συμπεριλάβει ενότητα που θα καθορίζει την υποχρέωση των εταιρειών να 
παρέχουν πληροφορίες για τον κοινωνικό/περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
δραστηριότητάς τους, στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή 
επιτροπή επιχείρησης·

• να ενσωματώσει τη διάσταση της ΕΚΕ σε όλες τις πολιτικές·

• να θεσπίσει ένα σύστημα δημόσιας καταγραφής των ομάδων συμφερόντων των 
εταιρειών·

• να προωθήσει την ΕΚΕ στο σύνολο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας·

• να ενσωματώσει την έννοια και τις αρχές της ΕΚΕ στις κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση·

• να συνδέσει τις καλές επιδόσεις των εταιρειών στον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό 
τομέα και τον τομέα των ανθρώπινων πόρων με τις πολιτικές επιδοτήσεων και 
δημοσίων συμβάσεων·

• να δημιουργήσει μια «μαύρη λίστα» προκειμένου εταιρείες οι οποίες ευθύνονται για 
δωροδοκία να μην μπορούν να αναλάβουν δημόσιες συμβάσεις από την ΕΕ·

Καμία από τις προτάσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση της 
Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια ρυθμιστική προσέγγιση για 
την προώθηση της ΕΚΕ καθώς δεν πιστεύει ότι, για παράδειγμα, η θέσπιση πανευρωπαϊκών 
προτύπων ή νέων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο ΕΕ θα συνέβαλε στην 
επίτευξη του στόχου, δηλαδή να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να επιταχύνουν την υιοθέτηση 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
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Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει τιμήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της για την ΕΚΕ, κατά πόσον οι 
δεσμεύσεις αυτές εξακολουθούν να έχουν νόημα σήμερα και ποιες συγκεκριμένες 
δράσεις πρέπει να ζητήσει τώρα το Κοινοβούλιο να αναλάβει η Επιτροπή;

Δεύτερον, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει προφανώς εγκαταλείψει κάθε πρόταση για 
μεθόδους εφαρμογής της ΕΚΕ ή ακόμη και για συστήματα παρακολούθησης 
εθελοντικών πρωτοβουλιών, πώς μπορεί μια τέτοια προσέγγιση να αντιμετωπίσει τον 
πολλαπλασιασμό των πρωτοβουλιών ΕΚΕ που προκαλεί σύγχυση ή να διακρίνει τις 
εταιρείες που προσπαθούν πράγματι να εφαρμόσουν υψηλά πρότυπα κοινωνικής ή 
περιβαλλοντικής ευθύνης από εκείνες που χρησιμοποιούν την ΕΚΕ για σκοπούς 
δημοσίων σχέσεων , ενώ στην πραγματικότητα ελάχιστα τις απασχολεί το συγκεκριμένο 
θέμα;

Τρίτον, εάν ο ορισμός της Επιτροπής για την ΕΚΕ, ο οποίος είναι να αποφασίσουν οι 
εταιρείες να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις, γίνει δεκτός, πώς θα 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του διαλόγου τα πολλά αποδεικτικά στοιχεία περί μη 
συμμόρφωσης με την τοπική εργατική νομοθεσία τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ, όσο και 
σε τρίτες χώρες από επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και οι ενέργειες εταιρειών της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες όπου οι κυβερνήσεις δεν έχουν ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών συμβάσεων της ΔΟΕ όπως 
εκείνες που αφορούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα;

Τέταρτον, εάν το Κοινοβούλιο επιμείνει σε μια μικτή εθελοντική/ρυθμιστική προσέγγιση, θα 
πρέπει να συνεχίσει να δίδει προτεραιότητα στην υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων για 
τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εταιρειών καθώς και για τον 
αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα ή/και να εξετάσει άλλα ζητήματα εταιρικής 
λογοδοσίας, όπως οι κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα υποχρεώσεις των 
διευθυντών εταιρειών ή η άμεση ευθύνη στο εξωτερικό (βάσει της οποίας μια εταιρεία 
μπορεί να προσαχθεί στη δικαιοσύνη στη χώρα όπου εδρεύει σε περιπτώσεις που το 
δικαστικό σύστημα στις χώρες όπου δραστηριοποιείται δεν λειτουργεί);

4. Η σχέση ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητας

Η νέα αυτή προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή δεν φαίνεται να προσφέρει νέες ευκαιρίες, 
και, σύμφωνα με ευρήματα ερευνών, υπάρχει σχέση, για το σύνολο μιας οικονομίας, μεταξύ 
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της υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς και της ευρύτερης οικονομικής επιτυχίας. Ωστόσο, 
πρέπει να αποσαφηνίσουμε το ζήτημα του πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ανεύθυνη συμπεριφορά επιχειρήσεων που θεωρούν ότι δεν 
υπάρχουν προφανή (πιθανώς βραχυπρόθεσμα) οικονομικά επιχειρήματα για ανάληψη 
δράσης; Επιπλέον, ποια είναι η σχέση μεταξύ αφενός, ορισμένων πρακτικών που 
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους, όπως οι αδιάλλακτες πρακτικές 
αγορών/προμηθειών που βασίζονται στην αρχή «χαμηλότερες τιμές, μικρότεροι χρόνοι 
παράδοσης», ή σε μερικές περιπτώσεις της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και, 
αφετέρου, των πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

5. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη

Στην ανακοίνωση σε γενικές γραμμές δεν γίνεται λόγος για το ζήτημα της δράσης της ΕΕ στο 
πλαίσιο της προαγωγής διεθνών πρωτοβουλιών στον τομέα της ΕΚΕ. Ωστόσο, μετά τη 
δημοσίευση της προηγούμενης ανακοίνωσης της Επιτροπής, το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις ανέπτυξε αυστηρότερους κανόνες για την επιβολή της 
ΕΚΕ, η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative - GRI) μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και αναπτύχθηκε περαιτέρω, ενώ υπήρξε 
εφαρμογή των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
εταιρείες, το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όρισε εισηγητή 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις επιχειρήσεις, και η παγκόσμια σύνοδος κορυφής για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη δεσμεύτηκε να συμμετάσχει σε διακυβερνητικές πρωτοβουλίες για την 
εταιρική ευθύνη.

Σε ποιον βαθμό η νέα αυτή προσέγγιση δημιουργεί τον κίνδυνο να απολεσθεί η ηγετική 
θέση της Ευρώπης στον διεθνή διάλογο για την ΕΚΕ και ποιες νέες πρωτοβουλίες θα 
μπορούσε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για να προωθήσει τη δράση σε 
παγκόσμιο επίπεδο για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, όσο και για να εφαρμόσει 
καλύτερα τις διεθνείς προσεγγίσεις όσον αφορά στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην 
ΕΕ;

6. Από τη διαδικασία στα αποτελέσματα

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η έρευνα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) 
σχετικά με την ανάλυση επενδυτικών χαρτοφυλακίων βάσει των εκπομπών CO2, από την 
οποία προκύπτει ότι πολλές εταιρείες που περιλαμβάνονται σε δείκτες αειφορίας και 
κεφάλαια SRI (κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις) έχουν χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τις 
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εκπομπές CO2 από εταιρείες που δεν θεωρούνται άξιες συμπερίληψης σε τέτοια κεφάλαια 
βάσει ηθικών κριτηρίων. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται σε τέτοιους δείκτες και κεφάλαια 
SRI επιλέγονται βάσει των διαδικασιών ΕΚΕ που διαθέτουν, χωρίς να γίνεται καμία 
προσπάθεια να προσδιοριστεί και να καταγραφεί ο πραγματικός τους αντίκτυπος στο 
περιβάλλον.

Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής αντιμετωπίζει μάλλον επιφανειακά τη σχέση μεταξύ 
ΕΚΕ και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, για παράδειγμα εξετάζοντας ιδέες όπως αυτή 
της θέσπισης οικολογικών ορίων ως βασικών στοιχείων για την αξιολόγηση των 
επιχειρηματικών στρατηγικών ή των μεθόδων αποσύνδεσης της δημιουργίας αξίας από τη 
χρήση μη ανανεώσιμων πόρων.

Αυτό οδηγεί στο ερώτημα πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφέρει τον διάλογο για 
την ΕΚΕ από τη διαδικασία στο αποτέλεσμα, για παράδειγμα όσον αφορά τη σαφή 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, την απώλεια της βιοποικιλότητας 
και την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων;

7. Συμβολή στην επιτυχία της Συμμαχίας για τις επιχειρήσεις και του πολυμερούς 
φόρουμ για την ΕΚΕ

Παρότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ ορισμένων 
ενδιαφερομένων, μπορεί το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με την Επιτροπή προκειμένου 
να ενθαρρύνει και να στηρίξει την επιτυχία τους; Για παράδειγμα, η CSR Europe, η οποία 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη Συμμαχία, έχει εκπονήσει έναν ευρωπαϊκό χάρτη για την 
ΕΚΕ, ο οποίος προσδιορίζει σαφώς αφενός την ποικιλομορφία και, αφετέρου, την υγεία και 
την ασφάλεια, ως δύο τομείς στους οποίους υπάρχει πολύ λιγότερη διαθέσιμη καινοτομία σε 
σχέση με άλλα συναφή με την ΕΚΕ θέματα. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να δώσει προτεραιότητα στους τομείς αυτούς στο ψήφισμά του.

Όσον αφορά το πολυμερές φόρουμ, πολλοί συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ο κανόνας της 
αποφυγής της κατονομασίας και του ονειδισμού συνέβαλε στον εποικοδομητικό διάλογο, 
αλλά υπήρξαν πολλά παράπονα ότι η απαίτηση για ομοφωνία στην πράξη σήμαινε ότι 
συμφωνία μπορούσε να επιτευχθεί μόνο στο επίπεδο του ελάχιστου κοινού παρονομαστή και 
ότι οι περιπτώσεις διαφωνίας δεν μπορούσαν να τύχουν ικανοποιητικού χειρισμού. Πώς 
μπορεί να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα ώστε να καταστεί δυνατή η πολυμερής 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Επιπλέον, πώς μπορεί να διασφαλισθεί ότι οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία, χωρίς να 
μετριαστεί η εφαρμογή της ΕΚΕ σε μεγαλύτερες εταιρείες;
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8. Συμπέρασμα

Ορισμένοι επικριτές θα ισχυρίζονταν ότι ενώ ο διάλογος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
έχει προχωρήσει εντυπωσιακά σε επίπεδο εταιρειών, κρατών μελών και διεθνώς, σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο διάλογος αυτός χαρακτηρίζεται από υπερβολική επιφυλακτικότητα, 
δυσπιστία και διαφωνίες.

Ο εισηγητής ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στον διάλογο για την τελευταία 
ανακοίνωση και την απάντηση του Κοινοβουλίου να διατηρήσουν ανοιχτό πνεύμα και να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη νέων συμφωνιών με διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων, 
καθώς και να αναγνωρίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πράγματι να προσθέσει αξία 
μέσω των πολιτικών και των προγραμμάτων της.

Αλλά και εμείς οι ίδιοι, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
αναζητήσουμε μια τέτοια εποικοδομητική προσέγγιση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της 
συμβολής μας στο επόμενο στάδιο αυτού του διαλόγου.


