ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2012/2097(INI)
26.10.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των
συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη
(2012/2097(INI))
Εισηγητής: Richard Howitt

PR\917056EL.doc

EL

PE498.081v01-00
Eνωμένη στην πολυμορφία

EL

PR_INI
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................10

PE498.081v01-00

EL

2/13

PR\917056EL.doc

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων
της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
(2012/2097(INI))
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τα άρθρα 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 και 36 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 19 αυτού,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις
αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία που ψηφίστηκε το 1998 και τις συμφωνίες της για
τα βασικά πρότυπα εργασίας όσον αφορά: την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας
(αριθ. 29 (1930) και 105 (1957))· την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα
συλλογικής διαπραγμάτευσης (αριθ. 87 (1948) και 98 (1949))· την κατάργηση της
παιδικής εργασίας (αριθ. 138 (1973) και 182 (1999))· και την κατάργηση των διακρίσεων
στην απασχόληση (αριθ. 100 (1951) και 111 (1958)),
– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες της ΔΟΕ για τις ρήτρες εργασίας (δημόσιες συμβάσεις)
(αριθ. 94) και τη συλλογική διαπραγμάτευση (αριθ. 154),
– έχοντας υπόψη την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ και το παγκόσμιο
σύμφωνο απασχόλησης της ΔΟΕ, που εγκρίθηκαν με παγκόσμια συναίνεση στις 19
Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΔΟΕ σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη για μια έντιμη
παγκοσμιοποίηση που εγκρίθηκε με συναίνεση από τα 183 κράτη μέλη της ΔΟΕ στις 10
Ιουνίου 2008,
– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και
άλλες πράξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, ειδικότερα δε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα
(1966) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
Δικαιώματα (1966), τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων
(1965), τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών
(1979), τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), τη Διεθνή Σύμβαση για την
προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των
οικογενειών τους (1990) και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(2006),
– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης
Δεκεμβρίου 20091,
1
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– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,
οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2011,
– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας (1997),
– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο
επίπεδο,
– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους
Απολογισμούς (International Integrated Reporting Council (IIRC)),
– έχοντας υπόψη τον νόμο της Δανίας για τις οικονομικές καταστάσεις (2008),
– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών,
– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής τον Οκτώβριο
του 2010 σχετικά με τα κενά διακυβέρνησης μεταξύ αφενός των μέσων και των προτύπων
της διεθνούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αφετέρου της υφιστάμενης ευρωπαϊκής
νομοθεσίας (γνωστή και ως «μελέτη του Εδιμβούργου»), τα πορίσματα της οποίας
δημοσιεύθηκαν στην ετήσια έκθεση του 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
– έχοντας υπόψη τις παραγράφους 46 και 47 του εγγράφου αποτελεσμάτων της
Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2012 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ρίο+20),
– έχοντας υπόψη τις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις (UNPRI),
– έχοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο ISO 26000 που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για
την κοινωνική ευθύνη και το οποίο εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2010,
– έχοντας υπόψη τη μελέτη 99 εταιρειών με τίτλο «Green Winners» του 2009,
– έχοντας υπόψη τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ για την Κοινωνική
Εταιρική Ευθύνη, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις 16 Οκτωβρίου 2002,
– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών1,
– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου
2000 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία αντικατέστησε τη Σύμβαση των Βρυξελλών του
1968 με εξαίρεση τις σχέσεις μεταξύ Δανίας και άλλων κρατών μελών,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για την
παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την κοινωνική ευθύνη

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
1
ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.
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των επιχειρήσεων1,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την
εταιρική κοινωνική ευθύνη2,
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς
εργασίας για όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της
αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249) (ανακοίνωση της Επιτροπής για
την αξιοπρεπή εργασία),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του εταιρικού
δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ένα
πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου» (COM(2003)0284) (σχέδιο δράσης για την
εταιρική διακυβέρνηση),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και
παγκόσμιες υποθέσεις: η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»» (COM(2010)0612),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Υπεύθυνες Επιχειρήσεις»
(COM(2011)0685),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη
με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM (2012)0173),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των
κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής
καινοτομίας» (COM(2011)0682),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Μια στρατηγική
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με το πράσινο βιβλίο της
Επιτροπής για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη3,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της
Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μία συμβολή των επιχειρήσεων στη
βιώσιμη ανάπτυξη4,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική
κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση5,

1

ΕΕ C 86 της 10.4.2002, σ. 3.
ΕΕ C 39, 18.2.2003.
3
ΕΕ C 187 E της 7.8.2003, σ. 180.
4
ΕΕ C 67 E της 17.03.04, σ. 73.
5
ΕΕ C 301 E της 13.12.07, σ. 45.
2
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική
κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες1,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ
2020, στο πλαίσιο του οποίου αναφέρεται ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ της
εταιρικής ευθύνης και της εταιρική διακυβέρνησης2,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της …. σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα - Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των
κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής
καινοτομίας (2012/2004(INI))3,
– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια
ανανεώσιμη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (SOC/440),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική
ΕΕ 201114 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για τον επαναπροσδιορισμό των διεθνώς συμφωνημένων ελάχιστων
εφαρμοστέων προτύπων αλλά για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του τρόπου με
τον οποίο τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται απευθείας στις εταιρείες·
1. αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς δηλώσεων
πολιτικής χάρη στις οποίες η ΕΚΕ έχει πλέον ενσωματωθεί στις πολιτικές και τη δράση
της ΕΕ·
2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το πλείστον σε
ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·
3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από κορυφαίες
επιχειρήσεις προς τους ομοίους τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, η ουσιαστική
ανάλυση του αντίκτυπου των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η ενίσχυση της
αναγνώρισης του μεγέθους των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών
προκλήσεων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη κοινωνία·
1

ΕΕ C 99 E της 03.04.12, σ. 101.
ΕΕ C 236 E της 12.08.11, σ. 57.
3
Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)...
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4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από
την Επιτροπή στο πλαίσιο του Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια ιδιαίτερα
σημαντική ευκαιρία για μη αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, και αντικατοπτρίζει
ορθώς τη νέα συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων
μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη στην ομόφωνη συμφωνία για τις κατευθυντήριες
αρχές του ΟΗΕ·
5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις
από την ΕΚΕ, ωστόσο επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη δεν είναι ορατά
βραχυπρόθεσμα σε οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να αποτελεί δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης στάσης·
6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ δεν είναι αποτελεσματικές όταν οι εταιρείες
αποφεύγουν σημαντικές ομάδες συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με
την επιχείρησή τους· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις δημοσιονομικές
αρχές, να χρησιμοποιήσει το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» για την ΕΚΕ για να
προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους
μπορούν αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν
ουσιώδη σημασία για την εν λόγω βιομηχανία·
Βιώσιμη ανάκαμψη
7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που εκφράζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής
σύμφωνα με την οποία «η συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της
σημερινής οικονομικής κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων»· ζητεί
από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες με σκοπό τη δημιουργία θέσεων
εργασίας για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·
8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να εξετάσει πιθανές δράσεις για την αντιμετώπιση της
αύξησης της αβεβαιότητας στην απασχόληση, του εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση
αντί για πλήρη απασχόληση, της αύξησης της εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα,
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια της οικονομικής κρίσης·
9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε κίνδυνο ορισμένα
από τα οφέλη που επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά την απασχόληση
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε
ουσιαστική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης σε τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες·
10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων
όσον αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη κάλυψη των
δικαιωμάτων τους σε ιδιωτικές συντάξεις· ζητεί από τις εταιρείες να αναλάβουν δράση
ώστε να αποκαταστήσουν την ισορροπία στα μάτια πολλών εργαζομένων, οι οποίοι
πιστεύουν ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα έχουν περικοπεί δυσανάλογα·
Οργάνωση σε διεθνές επίπεδο και πολυμερείς προσεγγίσεις
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11. συμφωνεί με την έμφαση που δίδεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην ενίσχυση και
την εφαρμογή διεθνών προτύπων και, δεδομένης της επικαιροποίησης των
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της συμφωνίας για τις κατευθυντήριες
αρχές του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί
κυρίως στην πλήρη εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και αρχών·
12. επιμένει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις για το εμπόριο και την ανάπτυξη που χορηγούνται
σε φορείς του ιδιωτικού τομέα από επενδυτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα
πρέπει να περιλαμβάνουν συμβατικές ρήτρες βάσει των οποίων θα απαιτείται η
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και τις κατευθυντήριες αρχές του
ΟΗΕ·
13. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για εθνικά σχέδια δράσης με σκοπό την
εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συμβάλει πιο ενεργά ώστε να επιτευχθεί υψηλού
επιπέδου εφαρμογή· ζητεί τη διεξαγωγή «διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους»
μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την προώθηση της εφαρμογής·
14. ζητεί από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να υποβάλει
προτάσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση της εξωεδαφικής δικαιοδοσίας των
δικαστηρίων της ΕΕ για περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ ή τις θυγατρικές τους ή τους
επιχειρηματικούς τους εταίρους·
15. ζητεί από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα από τη ΓΔ Εμπορίου, να υιοθετήσει μια πιο
ενεργητική προσέγγιση όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ,
διασφαλίζοντας την προώθησή τους και τη συνεχή στήριξή τους μέσω των
αντιπροσωπειών της ΕΕ·
16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να στηρίξει
την εφαρμογή των συμφωνιών της ΔΟΕ· στηρίζει την παροχή χρηματοδότησης ώστε να
δοθεί η ευκαιρία σε ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις να αναλάβουν πιλοτικά
έργα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με
στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες χώρες·
17. επικροτεί την αξιοποίηση, από επιχειρηματική άποψη, της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ
Ρίο+20 με σκοπό την υποστήριξη μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την εταιρική
ευθύνη·
Δημόσιες πολιτικές για την ΕΚΕ
18. συμμερίζεται την άποψη που εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς Φόρουμ τον
Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά αναλαμβάνοντας συντονιστικό, παρακινητικό και ρυθμιστικό ρόλο στην
προώθηση της ΕΚΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν νέα δυναμική ώθηση στις
προσπάθειες αυτές·
19. επαινεί πολλά κράτη μέλη για τις προσπάθειές τους να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν
εθνικά σχέδια δράσης για την ΕΚΕ σε διαβούλευση με εθνικά πολυμερή φόρουμ·
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εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για το γεγονός ότι, παρόλο που έχει ληφθεί μια σειρά
μέτρων πολιτικής, ακόμα δεν έχουν επέλθει τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την
προώθηση της ΕΚΕ·
20. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει τις προσπάθειές της για την υποβολή νέων
προτάσεων με στόχο την κάλυψη των κενών διακυβέρνησης όσον αφορά τα διεθνή
πρότυπα ΕΚΕ, όπως συνιστάται στη μελέτη του Εδιμβούργου που διεξήχθη για
λογαριασμό της·
Σύνδεση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων με την πρακτική της γνωστοποίησης
21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
εξακολουθεί να είναι η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών· τονίζει προς αυτή την
κατεύθυνση ότι η πρακτική της γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος δύναμη της ΕΚΕ και
πρέπει να βασίζεται σε αρχές·
22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά
με τη «γνωστοποίηση μη οικονομικών στοιχείων» από τις επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο
όρος «μη οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον αφορά
τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα αντίκτυπο· ζητεί
μια φιλόδοξη πρόταση η οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ μεταξύ των πολλών
τρεχουσών πρωτοβουλιών σχετικά με την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων απολογισμού
για την εταιρική βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, να
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας·
Προώθηση της ΕΚΕ
23. στηρίζει τον συνεχή ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ στη στήριξη της
υλοποίησης των προτάσεων που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·
24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ αναγνωρίζοντας,
ωστόσο, ότι η πληθώρα ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών μπορεί να
δημιουργήσει επιπλέον κόστη και να αποτελέσει εμπόδιο στην υλοποίηση, ζητεί δε από
την Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη στήριξη του
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·
25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων για την
προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν μειονότητα·
ζητεί από την ομάδα υψηλού επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ
στη διοικητική εκπαίδευση για όλους·
26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενσωματώνει
την ΕΚΕ στον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, σε έναν τομέα πολιτικής στον οποίο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Συνιστά επίσης σημαντικό βήμα προόδου
από την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής ως απάντηση στον διάλογο με το
Κοινοβούλιο και τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη συζήτηση για την
ΕΚΕ.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου κοινοβουλευτικού ψηφίσματος επικροτείται η έμφαση που
δίδεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή στήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών ΕΚΕ, η εκ νέου
δήλωση της στήριξης για μια προσέγγιση πολλών ενδιαφερομένων μερών, η διατύπωση
ορισμού που αντικατοπτρίζει τη συναίνεση σε παγκόσμιο επίπεδο και η πρόβλεψη ενός
ακόμα πιο ενεργού υποστηρικτικού ρόλου για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πιστεύω ότι η ανακοίνωση είναι εποικοδομητική, στραμμένη προς το μέλλον και ότι
ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που σημειώνονται όσον αφορά την ΕΚΕ τόσο στην Ευρώπη
όσο και παγκοσμίως. Θέτει ισχυρά θεμέλια για την ανάληψη μελλοντικών δράσεων ενώ το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να παράσχει ευρεία στήριξη.
Ως εκ τούτου, η έκθεσή μου έχει ως στόχο να συμβάλει με τη σειρά της στον διάλογο μέσω
της ανάπτυξης ορισμένων ιδεών που αναφέρονται στην ανακοίνωση καθώς και μέσω του
εντοπισμού ενδεχόμενων κενών.
Βιώσιμη ανάκαμψη
Πρώτον, η συζήτηση σχετικά με την ΕΚΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης. Προβάλλεται το επιχείρημα ότι η ΕΚΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική
ανάκαμψη.
Ενώ κρίνεται σκόπιμο οι επιχειρήσεις να προστατεύονται από την κατηγορία για «πράσινο
ξέπλυμα», η ΕΚΕ θα πρέπει να θεωρείται ευκαιρία και όχι απειλή για την επιχειρηματική
ανταγωνιστικότητα. Η επιδίωξη της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου αποτελεί επίσης μέρος της
ίδιας της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας» της Ευρώπης.
Ο βραχυπρόθεσμος τρόπος σκέψης των Βρυξελλών, ο οποίος εστιάζει αποκλειστικά και μόνο
στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία των χρηματοπιστωτικών αγορών, θα
οδηγήσει στα ίδια ακριβώς σφάλματα για τα οποία κατηγορούνται εκείνοι που είναι
υπεύθυνοι για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.
Δεν είναι δυνατόν να υπαναχωρήσουμε από την καίριας σημασίας δέσμευση για τη
μετατροπή της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα. Οι βιώσιμες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο μέσα σε
μια βιώσιμη οικονομία.
Ως εκ τούτου, με την έκθεσή μου ζητώ από τις υπεύθυνες εταιρείες να αποδείξουν εμπράκτως
τη δέσμευσή τους για την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης,
αναλαμβάνοντας για τον σκοπό αυτόν ορισμένες προτεινόμενες δράσεις ΕΚΕ στους τομείς
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της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους, της υγείας στην εργασία, σχετικά με τη
βιωσιμότητα των συντάξεων, την προώθηση του «αξιοπρεπούς μισθού», την αντιμετώπιση
των εργασιακών πρακτικών εκμετάλλευσης σε εταιρικές αλυσίδες εφοδιασμού και
προωθώντας νέες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ωφέλιμων για την κοινωνία και το
περιβάλλον.
Εφαρμογή της ΕΚΕ σε παγκόσμια κλίμακα
Δεύτερη προτεραιότητα της έκθεσης είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων ιδεών, οι οποίες θα
διασαφηνίσουν την πρόθεση της Επιτροπής να υλοποιήσει αποτελεσματικότερα τις
παγκόσμιες πρωτοβουλίες ΕΚΕ. Θεωρώ ότι ο «πόλος αριστείας» στον τομέα της ΕΚΕ που
υποσχέθηκε η Επιτροπή το 2006 θα επιτευχθεί καλύτερα το 2012 με την υιοθέτηση μιας
παγκόσμιας προσέγγισης που στοχεύει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παγκόσμια αγορά.
Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει μια συνολική έκθεση για την
εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να βελτιώσουν τη δική τους εφαρμογή
ακολουθώντας μια διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους, η οποία έχει ήδη καθιερωθεί στην
αξιολόγηση των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, είναι πλέον καιρός να
αντιμετωπισθεί το ευαίσθητο ζήτημα της εξωεδαφικής δικαιοδοσίας σε περιπτώσεις
κατάχρησης του δικαιώματος στην απασχόληση ή ευρύτερης παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες όπου η πρόσβαση στη δικαιοσύνη
είναι περιορισμένη. Στην έκθεση προβάλλεται η άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να
διαδραματίσει έναν ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών
του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβάνοντάς τις σε εμπορικές και
επενδυτικές συμφωνίες, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη ικανοτήτων,
διευκολύνοντας την υποβολή καταγγελιών σε περίπτωση εικαζόμενων παραβιάσεων,
χορηγώντας οικονομική ενίσχυση στις επιχειρήσεις υπό τον όρο να τηρούν τις
κατευθυντήριες γραμμές και συμβάλλοντας στην προσέλκυση νέων συμβαλλόμενων μερών
από ολόκληρο τον κόσμο.
Η έκθεση επισημαίνει επίσης τη σημασία της διαφάνειας και της υποβολής ενοποιημένων
εκθέσεων για τη βιωσιμότητα ως κινητήριου μοχλού της ΕΚΕ. Ισχυρή στήριξη παρέχεται για
την ανάληψη της πρωτοβουλίας για υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο –
την κύρια μέθοδο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως για την υποβολή εκθέσεων
βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο της έκθεσης ενθαρρύνεται η υλοποίηση της σχεδιαζόμενης
πρότασης της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα υπό τον όρο ότι θα είναι συνυφασμένη με τον
στόχο του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς να καταστεί ο
ενοποιημένος απολογισμός παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Η έκθεση υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με επενδυτές, ιδίως για
την προώθηση των αρχών του ΟΗΕ για τις υπεύθυνες επενδύσεις και προτείνει τη δημιουργία
μιας νέας πρωτοβουλίας της ΕΕ με σκοπό την προώθηση της «σημαντικότητας».
Στο πλαίσιο της έκθεσης συνιστάται η παροχή ενεργούς στήριξης από την ΕΕ για την
πρόταση που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις για σύναψη σύμβασης του ΟΗΕ σχετικά με την
εταιρική ευθύνη, φέτος κατά τη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, Ρίο + 20. Στηρίζω την προώθηση της ΕΚΕ μέσω της διαδικασίας βιώσιμων
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αναπτυξιακών στόχων, η οποία ξεκίνησε βάσει των πορισμάτων της διάσκεψης.
Η πολυμερής προσέγγιση
Επίσης, ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη φύση της
χάραξης πολιτικής της ΕΕ για την ΕΚΕ. Διατυπώνονται ιδέες για αξιοποίηση του συμβατικού
κοινωνικού διαλόγου, για παράδειγμα καθορίζοντας στόχο για σύναψη νέων συμφωνιών
πλαισίων στον τομέα της ΕΚΕ και χρηματοδοτώντας πιλοτικά έργα σε συνεργασία με
ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις στον τομέα της «αξιοπρεπούς απασχόλησης».
Ωστόσο, ζητείται ρητώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει τη λειτουργία και την
ανάπτυξη του Πολυμερούς Φόρουμ για την ΕΚΕ, μεταξύ άλλων μέσω των τομεακών
πρωτοβουλιών που προτείνονται στην ανακοίνωση. Προτείνω πρόσθετες πρωτοβουλίες σε
σχέση με τις ΤΠΕ και τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας. Υποστηρίζονται επίσης οι νέες
σχεδιαζόμενες πολυμερείς «κοινότητες πρακτικής».
Η ομάδα υψηλού επιπέδου των κρατών μελών ζητεί την ανάληψη ισχυρής δέσμευσης και από
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και τονίζει την ανάγκη να αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην
ΕΚΕ από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής.
Συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα – Ο «έξυπνος συνδυασμός»
Η έκθεση τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης έμφασης που δίδεται στον αντίκτυπο των
δημόσιων πολιτικών στην ΕΚΕ. Η έμφαση αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή των συστάσεων
που διατυπώνονται στη «μελέτη του Εδιμβούργου», η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της
Επιτροπής για τα κενά διακυβέρνησης καθώς και την ανάγκη επίτευξης απτών
αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή κοινωνικών δεικτών, ιδίως μέσω των δημόσιων
συμβάσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο αναλαμβάνοντας με τη
σειρά της δέσμευση για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, την ηθική διαχείριση των
συνταξιοδοτικών της επενδύσεων και τη στήριξη εθελοντικών δράσεων από το προσωπικό
της Επιτροπής.
Στην έκθεση υπενθυμίζεται η σχέση μεταξύ εταιρικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης
και υποστηρίζεται η εφαρμογή κωδίκων ορθής πρακτικής και καθηκόντων των διευθυντικών
στελεχών με σκοπό την προώθηση της υιοθέτησης της ΕΚΕ και την ενσωμάτωσή της στην
εταιρεία.
Ωστόσο, τονίζεται εξίσου η σημασία της συνέχισης των συμπληρωματικών ιδιωτικών και
εθελοντικών δράσεων, ιδίως βάσει των οφελών που συνεπάγεται η στήριξη της αρχής της
«σύγκλισης» τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. Υποστηρίζεται ότι είναι προτιμότερη η
προώθηση της εθελοντικής συνεργασίας από νέες υποχρεωτικές πρωτοβουλίες όσον αφορά
τα κοινωνικά σήματα.
Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά, όσον αφορά τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, ως ο
«έξυπνος συνδυασμός» ρυθμιστικών και εθελοντικών προσεγγίσεων, και είναι όντως ευφυής
η υιοθέτηση της ίδιας προσέγγισης από την ΕΕ.
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Πρόσω ολοταχώς
Στήριξη παρέχεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που προτείνονται στην ανακοίνωση.
Προτείνω να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στο πρόγραμμα σπουδών
των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, στην προώθηση της ΕΚΕ στις μικρές επιχειρήσεις μέσω
της ανά ομάδες προσέγγισης και στη διαμόρφωση μιας διαδικασίας «ελέγχου» ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα σχεδιαζόμενα βραβεία ΕΚΕ πράγματι αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρακτικές.
Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω την πεποίθησή μου όσον αφορά την ΕΚΕ ότι πρέπει να
δίνεται λιγότερη σημασία στη διαδικασία και μεγαλύτερη στα αποτελέσματα. Συμμερίζομαι
απόλυτα την άποψη που διατυπώνεται στην ανακοίνωση ότι η σημαντική αναβάθμιση της
ανάληψης ΕΚΕ είναι ύψιστης σημασίας. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εταιρική
ιθαγένεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 2013, η διερεύνηση του σωρευτικού
αντίκτυπου της ΕΚΕ στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
με στόχο την ανάδειξη του επείγοντος χαρακτήρα των προκλήσεων και η υποβολή πρότασης
για ένα νέο «σύμφωνο» με την κοινωνία των πολιτών είναι ορισμένες από τις ιδέες της
έκθεσης που προτείνεται να υλοποιηθούν σε συνεργασία τόσο με εμπλεκόμενους όσο και με
μη εμπλεκόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω
στόχος.
Αν, όπως πολύ σωστά υποστηρίζει η Επιτροπή, η ΕΚΕ αποτελεί την ευθύνη των εταιρειών
για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, τότε αυτό που πρέπει να επιδιώκουν τόσο οι
επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία είναι αυτός ακριβώς ο αντίκτυπος.
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