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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση
(2006/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα δύο αντιπροσωπευτικότερα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα για την 
εταιρική συμπεριφορά που εγκρίθηκαν από τη ΔΟΕ –«τριμερής δήλωση αρχών για τις 
πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική»– και τον OΟΣΑ –«κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολυεθνικές εταιρείες»– και τους κώδικες συμπεριφοράς που 
συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAO), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και η Παγκόσμια Τράπεζα, 
καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) όσον αφορά τις 
δραστηριότητες επιχειρήσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην 
εργασία, της 18ης Ιουνίου 1998, και τη συμφωνία της για τα βασικά πρότυπα εργασίας: 
κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας (συμβάσεις 29 και 105), ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα για συλλογική διαπραγμάτευση (συμβάσεις 87 και 98), 
εξάλειψη της παιδικής εργασίας (σύμβαση 138 και σύμβαση 182) και απάλειψη των 
διακρίσεων στην απασχόληση (συμβάσεις 100 και 111),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των 
Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το άρθρο στο οποίο καλούνται τα άτομα και οι φορείς της 
κοινωνίας να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αρμόζει για τη διασφάλιση του 
παγκόσμιου σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 
για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Σύμφωνο του 1966 για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση του 1979 για την Κατάργηση Κάθε 
Μορφής Διακρίσεων εις βάρος των Γυναικών, το Σχέδιο Δήλωσης του 1994 των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών και τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας (1997),

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Global Reporting Initiative - GRI) που δρομολογήθηκε το 19971, και τις αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές της για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(G3 Sustainability Reporting Guidelines), που δημοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του Σεπτεμβρίου του 
2000,

  
1 www.globalreporting.org
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– έχοντας υπόψη το προσχέδιο προτύπων του ΟΗΕ σχετικά με τις ευθύνες των διεθνικών 
ομίλων και λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(Δεκέμβριος 2003),

– έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για την 
αειφόρο ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, και ιδίως την 
έκκληση για διακυβερνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με την υποχρέωση λογοδοσίας των 
εταιρειών, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια της διάσκεψης κορυφής,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με το έργο της 
ομάδας του Παγκόσμιου Συμφώνου «Προς παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις – Ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και όλων των ενδιαφερομένων εταίρων, ιδίως 
στον ιδιωτικό τομέα» (Towards global partnerships - Enhanced cooperation between the 
United Nations and all relevant partners, in particular the private sector), της 10ης 
Αυγούστου 2005 (05-45706 (E) 020905),

– έχοντας υπόψη τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για 
τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ενδιάμεση έκθεσή του της 22ας 
Φεβρουαρίου 2006 (E/CN.4/2006/97), και τις περιφερειακές διαβουλεύσεις που 
πραγματοποίησε στην Μπανγκόκ στις 26-27 Ιουνίου 2006 και στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 
27-28 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 1999 για τις προδιαγραφές της ΕΕ 
που διέπουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε αναπτυσσόμενες χώρες: προς 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς1, στο οποίο συνιστά τη δημιουργία ενός πρότυπου 
ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς που θα υποστηρίζεται από μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
Επιτήρησης (European Monitoring Platform – EMP),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, όπως ενσωματώθηκε στον 
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 υποθέσεις2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή σε κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων4,

  
1 ΕΕ C 104 της 14.4.1999, σελ. 180.
2 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σελ. 1
3 ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σελ. 1
4 ΕΕ C 86 της 10.4.2002, σελ. 3.



PR\638043EL.doc 5/17 PE 380.802v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

– 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 
ευθύνη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2003 σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη2,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2001 σχετικά με τη λογιστική 
καταχώριση, την εκτίμηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους 
ετήσιους λογαριασμούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών (κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό C(2001) 1495)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της 
κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη» 
(COM(2003)0615),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, 
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών7, 

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ 
για την ΕΚΕ της 29ης Ιουνίου 2004, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 7 που 
υποστηρίζει την ανάληψη δράσης για τη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού 
πλαισίου,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η κοινωνική διάσταση της 
παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για 
όλους» (COM(2004)0383),

  
1 ΕΕ C 187 E της 7.8.2003, σελ. 180.
2 ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σελ. 73.
3 ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σελ. 33.
4 ΕΕ C 271 E, της 12.11.2003, σελ. 598.
5 ΕΕ C 39 της 18.2.2003, σελ. 3.
6 ΕΕ L 178 της .7.2003, σελ. 16.
7 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 114.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 
84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την παραπλανητική διαφήμιση, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 
98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)1,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και της 23ης Μαρτίου 2005 που 
επαναδρομολόγησε τη στρατηγική της Λισαβόνας επικεντρώνοντας αυτή την εταιρική 
σχέση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών στη «Συνεργασία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εκμετάλλευση των 
παιδιών και την παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη – Πλαίσιο δράσης (COM(2005)0658), και την 
ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο στις 9 Ιουλίου 2006,

– έχοντας υπόψη την «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη» που υπέγραψαν η 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+), που τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2006, το οποίο προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς ή μείωση των 
δασμών σε αυξημένο αριθμό προϊόντων και περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κίνητρο για 
ευάλωτες χώρες με συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές ή αναπτυξιακές ανάγκες,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για 
όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας 
στον κόσμο» (COM(2006)0249),

– έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια» της 3ης 
Μαΐου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και 
την ανάπτυξη3,

– 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» (σχέδιο δράσης της ΕΕ για την εταιρική 
διακυβέρνηση) (COM(2003)0284),

  
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σελ. 22.
2 ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σελ. 84. 
3 Εγκριθέντα κείμενα, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
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– έχοντας υπόψη την ακρόαση με τίτλο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη – υπάρχει μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση;» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 
2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις ... (A6-0000/2006),

1. έχει την πεποίθηση ότι η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των 
επιχειρήσεων, που συνδέεται με την αρχή της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών, 
αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και της αντιμετώπισης των κοινωνικών 
προκλήσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίησης· 

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει νέα ώθηση στον διάλογο για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στην ΕΕ έπειτα από μια περίοδο αδράνειας· 
εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και ισορροπίας στις 
διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της δημοσίευσης·

3. αναγνωρίζει ότι παραμένει ανοικτός ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών ομάδων 
ενδιαφερομένων για έναν κατάλληλο ορισμό της ΕΚΕ και ότι η έννοια του «μη 
περιορισμού στη συμμόρφωση» παρέχει σε ορισμένες εταιρείες τη δυνατότητα να 
επικαλούνται κοινωνική ευθύνη ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζουν την τοπική ή τη διεθνή 
νομοθεσία·

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να προωθούνται αυτόνομα, ούτε 
ως υποκατάστατο κατάλληλης ρύθμισης σε άλλους τομείς, ούτε ως μια συγκαλυμμένη 
προσέγγιση θέσπισης τέτοιας νομοθεσίας· πιστεύει ότι ο διάλογος σχετικά με το δίλημμα 
«εθελοντική ή υποχρεωτική προσέγγιση» της ΕΚΕ σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να 
«αποπολωθεί», επαναλαμβάνοντας την ουσιαστικά εθελοντική προσέγγιση αλλά 
παρέχοντας τη δυνατότητα –χωρίς επιβολή υποχρέωσης– για έρευνα και διάλογο σε 
σχέση με το ενδεχόμενο θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων·

5. παραμένει πεπεισμένο ότι ο ίδιος ο πολλαπλασιασμός των εθελοντικών πρωτοβουλιών 
ΕΚΕ αποτελεί φραγμό στην υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ από περισσότερες εταιρείες, ιδίως 
από μικρές επιχειρήσεις, καθώς και αντικίνητρο για να επιδιώξουν οι εταιρείες πιο 
αξιόπιστες δράσεις ΕΚΕ, και ότι επομένως η «σύγκλιση» τέτοιων πρωτοβουλιών, όπως 
έχει υποστηρίξει στο παρελθόν η Επιτροπή, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί 
αντικείμενο του διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ·

6. πιστεύει ότι η αξιοπιστία εθελοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ εξαρτάται επίσης από τη 
δέσμευση για ενσωμάτωση των εν ισχύι διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων και αρχών, 
και από την υιοθέτηση μιας πολυμερούς προσέγγισης, όπως συνέστησε το πολυμερές 
φόρουμ της ΕΕ, καθώς και από την εφαρμογή ανεξάρτητης παρακολούθησης και 
εποπτείας·
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Ο διάλογος για την ΕΚΕ στην ΕΕ

7. σημειώνει την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή συμμαχία για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε συνεργασία με διάφορα επιχειρηματικά δίκτυα· συνιστά η 
ίδια η Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα ενιαίο σημείο συντονισμού των μελών και των 
δραστηριοτήτων της συμμαχίας, και να επιδιώξει συμφωνία επί σαφών στόχων, 
χρονοδιαγραμμάτων και στρατηγικού οράματος που θα καθοδηγούν το έργο της·

8. προτείνει ως βασικά σημεία αναφοράς για την επιτυχία της συμμαχίας να οριστούν η 
σημαντική αύξηση της υιοθέτησης πρακτικών ΕΚΕ από εταιρείες της ΕΕ, η ανάπτυξη 
νέων μοντέλων βέλτιστων πρακτικών από πραγματικούς ηγέτες του επιχειρηματικού 
κόσμου σχετικά με διάφορες πτυχές της ΕΚΕ, και ο προσδιορισμός και η προαγωγή 
συγκεκριμένων δράσεων της ΕΕ για την υποστήριξη της ΕΚΕ· προτείνει ακόμη να τεθεί 
προθεσμία δύο ετών για την ολοκλήρωση των εργασιών των «εργαστηρίων» που θα 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως πρότεινε η CSR Europe·

9. επισημαίνει ότι η επανασύγκληση του πολυμερούς φόρουμ της ΕΕ προστέθηκε την 
τελευταία στιγμή στην ανακοίνωση και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να 
ενισχυθεί η πεποίθηση των διαφόρων ενδιαφερομένων ότι θα πραγματοποιηθεί 
ουσιαστικός διάλογος ο οποίος θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στις πολιτικές και τα 
προγράμματα της ΕΕ με στόχο την παροχή κινήτρων και την υιοθέτηση της ΕΚΕ από τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· πιστεύει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα δύο χρόνια 
της λειτουργίας του πολυμερούς φόρουμ, θετικά από την άποψη της υιοθέτησης του 
κανόνα της αποφυγής της κατονομασίας και του ονειδισμού και της χρήσης ανεξάρτητων 
εισηγητών, βελτιώσεων για την αποφυγή της χρήσης της διαδικασίας επίτευξης 
συναίνεσης για την εξασφάλιση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή και ότι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής δεν συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο·

10. στηρίζει τις εκκλήσεις για υποχρεωτική κοινοποίηση από πλευράς εταιρικών και άλλων 
ομάδων πίεσης και για ισορροπημένη πρόσβαση των επιχειρηματικών ομάδων και άλλων 
ομάδων ενδιαφερομένων στις ίδιες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

Σύνδεση μεταξύ ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας

11. χαιρετίζει τον στόχο της ανακοίνωσης για σύνδεση της ΕΚΕ με τη δέσμη στόχων της 
Λισαβόνας·

12. χαιρετίζει τον διάλογο σχετικά με τις ασυνέπειες μεταξύ, αφενός, των ανταγωνιστικών 
στρατηγικών προμηθειών εταιρειών που έχουν ως στόχο ολοένα μεγαλύτερη ευελιξία και 
μείωση του κόστους και, αφετέρου, των εκούσιων δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ που 
αποσκοπούν στην αποφυγή πρακτικών εκμετάλλευσης στην απασχόληση και στην 
προαγωγή μακροχρόνιων σχέσεων με προμηθευτές·

13. αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και 
ζητεί την ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων τόσο στο πλαίσιο 
της υποστήριξης νέων προϊόντων και διαδικασιών μέσω των πολιτικών καινοτομίας και 
των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ, όσο και στην κατάρτιση στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τομέα, υποπεριφέρειας ή πόλης·
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Μέσα ΕΚΕ

14. χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου 
μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία χρόνια, 
επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός παραμένει πλέον μάλλον στάσιμος·

15. επαναλαμβάνει τη στήριξη του Κοινοβουλίου για την υποβολή ολοκληρωμένων εκθέσεων 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού περιεχομένου από τις εταιρείες που θα 
υποστηρίζεται από σχετική νομοθεσία, με πρόβλεψη πιθανώς ενός ελάχιστου ορίου ώστε 
να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των μικρότερων επιχειρήσεων· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για 
την υποβολή εκθέσεων κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου στο πλαίσιο της 
σύστασης της Επιτροπής του 2001 για τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών, 
της οδηγίας του 2003 για τον εκσυγχρονισμό των ενοποιημένων λογαριασμών, και της 
οδηγίας του 2003 για το ενημερωτικό δελτίο, την υποστήριξη της ορθής μεταφοράς σε 
όλα τα κράτη μέλη και την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων για τη δυνατότητα ενίσχυσης 
των απαιτήσεων αυτών κατά την επόμενη αναθεώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων 
ερμηνειών της ουσιαστικότητας των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων βάσει
των ισχυουσών απαιτήσεων κοινοποίησης·

16. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
(EMAS) της ΕΕ·

17. στηρίζει τον κώδικα ορθής πρακτικής του Οργανισμού για τη Διεθνή Κοινωνική και 
Περιβαλλοντική Σήμανση (International Social and Environmental Accreditation and 
Labelling Alliance (ISEAL)·

18. εκφράζει τη λύπη του για την παράλειψη αναφοράς στο ζήτημα των κοινωνικά 
υπεύθυνων επενδύσεων στην ανακοίνωση, τάσσεται υπέρ της πλήρους συμμετοχής των 
επενδυτών ως ενδιαφερομένων στον διάλογο για την ΕΚΕ σε επίπεδο ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του πολυμερούς φόρουμ, υποστηρίζει τις εκκλήσεις του κλάδου 
για διαφάνεια αντί για επιβολή υποχρεώσεων μέσω της εκπόνησης πανευρωπαϊκών 
αρχών «δήλωσης συμφερόντων» για τα επενδυτικά κεφάλαια, όπως ήδη ισχύει σε πέντε 
κράτη μέλη·

19. στηρίζει τις προσπάθειες της Eurostat για την ανάπτυξη δεικτών για τη μέτρηση της 
απόδοσης σε σχέση με την ΕΚΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη·

20. συνιστά να εξεταστεί περαιτέρω το ενδεχόμενο διορισμού διαμεσολαβητή της ΕΕ για την 
ΕΚΕ, ο οποίος θα πραγματοποιεί ανεξάρτητες έρευνες για ζητήματα που σχετίζονται με 
την ΕΚΕ·

Καλύτερη ρύθμιση και ΕΚΕ

21. χωρίς την εκπόνηση νέας ρύθμισης, πιστεύει ότι οι πολιτικές για την ΕΚΕ μπορούν να 
ενισχυθούν και μέσω της βελτίωσης της ενημέρωσης και της καλύτερης εφαρμογής των 
υφιστάμενων νομοθετικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει απευθείας, να 
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διοργανώσει ενημερωτικές εκστρατείες και να πραγματοποιήσει ειδική έρευνα σχετικά με 
την εφαρμογή της άμεσης ευθύνης στο εξωτερικό σύμφωνα με τη σύμβαση των 
Βρυξελλών, και με την εφαρμογή των οδηγιών για την παραπλανητική διαφήμιση και τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τους 
κώδικες συμπεριφοράς που έχουν υιοθετήσει εκουσίως·

22. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο πρέπει να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις του 2004 για τη στήριξη της ΕΚΕ, προσθέτοντας κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ρήτρες στις συμβάσεις τους, και για τον αποκλεισμό εταιρειών, μεταξύ 
άλλων, σε περιπτώσεις διαφθοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να 
εφαρμόζουν αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με όλες τις μη 
επιστρεπτέες ενισχύσεις και τα δάνεια που χορηγούν σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, 
υποστηριζόμενες από σαφείς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών·

Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ

23. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που επαναλαμβάνονται στην ανακοίνωση περί υποστήριξης και 
προαγωγής από πλευράς της Επιτροπής της ΕΚΕ στο σύνολο των τομέων δραστηριότητάς 
της·

24. πιστεύει ότι ο διάλογος για την ΕΚΕ δεν πρέπει να διαχωρίζεται από τα ζητήματα της 
υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών και ότι τα ζητήματα του κοινωνικού και του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου των επιχειρήσεων, των σχέσεων με ενδιαφερόμενους 
φορείς, της προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων της μειοψηφίας και των συναφών 
υποχρεώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών πρέπει να 
ενσωματωθούν πλήρως στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εταιρική διακυβέρνηση·

25. χαιρετίζει την άμεση οικονομική υποστήριξη από πλευράς της Επιτροπής για 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, ιδίως για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων και την παροχή συνδρομής σε ομάδες δυνητικών θυμάτων σε 
σχέση με εικαζόμενες ατασθαλίες· τονίζει τη σημασία του κονδυλίου B34000 του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για πιλοτικά σχέδια όπως αυτά που σχετίζονται με τη 
συνεισφορά των εργαζομένων στην κοινότητα·

26. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της, 
επιδιώκοντας την εισαγωγή σε όλες τις διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς συμφωνίες 
δεσμευτικών άρθρων σχετικά με τη συμμόρφωση με διεθνώς συμπεφωνημένα πρότυπα 
ΕΚΕ, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, η τριμερής δήλωση της ΔΟΕ και οι 
αρχές του Ρίο, καθώς και την επιφύλαξη ρυθμιστικών εξουσιών για ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης· χαιρετίζει την 
υποστήριξη που παρέχεται για την υλοποίηση των στόχων αυτών στην ανακοίνωση για 
την αξιοπρεπή εργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του οι αντιπροσωπείες της 
Επιτροπής σε τρίτες χώρες να προάγουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και να λειτουργούν ως σημεία επαφής σε σχέση με αυτές·
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27. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη» 
για υποστήριξη της ΕΚΕ ως δράσης προτεραιότητας·

28. προτείνει η Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων στην ΕΚΕ μέσω 
συνεργασίας με εμπορικά επιμελητήρια και άλλους ενδιάμεσους φορείς, προσφέροντας 
ειδική υποστήριξη για τη συμμετοχή συνεταιρισμών/ επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας μέσω των ειδικών ενώσεών τους, να αξιοποιήσει το δίκτυο των ευρωπαϊκών 
κέντρων πληροφόρησης για την άμεση προώθηση πρωτοβουλιών ΕΚΕ, και να εξετάσει 
το ενδεχόμενο διορισμού ενός εκπροσώπου για την ΕΚΕ, αντίστοιχου με τον εκπρόσωπο 
για τις ΜΜΕ στην ΓΔ Επιχειρήσεων·

29. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην ανακοίνωση για την ενίσχυση του ρόλου των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών ενώσεών τους στο πλαίσιο της ΕΚΕ και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους για 
την αξιοποίηση της επιτυχούς διαπραγμάτευσης 50 έως σήμερα διεθνών συμφωνιών 
πλαισίου και 30 ευρωπαϊκών συμφωνιών πλαισίου σε σχέση κυρίως με τα βασικά 
πρότυπα εργασίας για μεμονωμένες εταιρείες ή τομείς, ως μια προσέγγιση για την 
ανάπτυξη της εταιρικής ευθύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

30. συνιστά η μελλοντική έρευνα για την ΕΚΕ να μην περιορίζεται στα οικονομικά 
επιχειρήματα υπέρ της, να εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της 
αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στον αντίκτυπο των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ 
και των πιθανών παραβιάσεων των αρχών της ΕΚΕ· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει 
μια τεκμηριωμένη ετήσια έκθεση για την κατάσταση της ΕΚΕ, την οποία θα εκπονούν 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και ερευνητές βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και 
στην οποία θα περιγράφονται οι νέες τάσεις και θα περιέχονται συστάσεις για 
μελλοντικές δράσεις·

Η συνεισφορά της Ευρώπης στην παγκόσμια εταιρική κοινωνική ευθύνη

31. πιστεύει ότι οι πολιτικές ΕΚΕ μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο σε 
σχέση με τις παγκόσμιες αλυσίδες προμηθειών των εταιρειών, προκειμένου να καταστούν 
δυνατές οι υπεύθυνες επενδύσεις από εταιρείες με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, τη στήριξη των αρχών του δίκαιου εμπορίου και της χρηστής 
διακυβέρνησης, καθώς και τη μείωση των κρουσμάτων παραβίασης των διεθνών 
προτύπων από πλευράς επιχειρήσεων σε χώρες με αδύναμα ή ανύπαρκτα ρυθμιστικά 
καθεστώτα·

32. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στην προώθηση παγκόσμιων πρωτοβουλιών στην ανακοίνωσή της, και 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς 
για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οράματος και συνεισφοράς στην ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για μια μεγάλη προσπάθεια 
σημαντικής αύξησης της συμμετοχής εταιρειών της ΕΕ σε τέτοιες πρωτοβουλίες·

33. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει από κοινού με άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους μια 
σημαντική διεθνή πρωτοβουλία το 2007, με την ευκαιρία της πέμπτης επετείου της 
δέσμευσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την 
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αειφόρο ανάπτυξη για την ανάληψη διακυβερνητικών πρωτοβουλιών στον τομέα της 
υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών· 

34. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επιτυχία του Διατλαντικού Επιχειρηματικού 
Διαλόγου για την ΕΚΕ της δεκαετίας του 1990, διοργανώνοντας έναν παρόμοιο διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας·

35. ζητεί υποστήριξη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

36. λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης σχετικά με τα πρότυπα κοινωνικής ευθύνης· 

°

° °

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πιο άμεσα την 
ευθύνη της διαχείρισης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου τους, λογοδοτούν 
πιο ανοικτά, όχι απλώς στους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, αλλά και 
σε ευρύτερες ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών, καταναλωτών, 
τοπικών κοινοτήτων, περιβαλλοντικών και άλλων ομάδων συμφερόντων.

Η άνοδος της ΕΚΕ μπορεί να ερμηνευθεί ως απάντηση στα σκάνδαλα των δύο τελευταίων 
δεκαετιών, τα οποία αφορούσαν κυρίως αμερικανικές εταιρείες, καθώς και ως άμεση 
απάντηση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της επιχειρηματικής κοινότητας 
σε προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η παγκόσμια 
φτώχεια, προβλήματα που προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία σε μια εποχή 
οικονομικής παγκοσμιοποίησης.

Είναι η τρίτη έκθεση και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντάσσω για το θέμα 
αυτό ως εισηγητής από το 1999. Έχοντας συναντήσει αναρίθμητους συμμετέχοντες στο 
«κίνημα» της ΕΚΕ, με έχει εντυπωσιάσει –το λιγότερο– το γεγονός ότι αυτοί που 
ασχολούνται με το ζήτημα αυτό εμφορούνται από έναν ενθουσιασμό και μια δίψα για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μιας νέας εποχής και για τη δημιουργία ενός 
διαφορετικού οράματος για τις επιχειρήσεις στην κοινωνία, από μια προθυμία να αναλάβουν 
κινδύνους δημιουργώντας νέες σχέσεις που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια, από μια 
πραγματική δέσμευση να επιφέρουν αλλαγές σε ένα πολύπλοκο και δύσκολο περιβάλλον. 
Μεταξύ θιασωτών και επικριτών, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που αντιμετωπίζουν 
την ΕΚΕ ουσιαστικά ως μέσο δημοσίων σχέσεων για την αποφυγή ή την παρεμπόδιση της 
ανάληψης από πλευράς των εταιρειών των ευθυνών τους για κοινωνικά ή περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Επιπλέον, στους κόλπους της επιχειρηματικής κοινότητας υπάρχουν πολλοί που 
εφαρμόζουν την ΕΚΕ χωρίς να υιοθετούν τη φρασεολογία και τους μηχανισμούς που 
συνδέονται με κάτι που έχει εξελιχθεί πλέον σε μια ολόκληρη ξεχωριστή βιομηχανία. 
Παρόλα αυτά, η ΕΚΕ έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε ένα απλό καπρίτσιο ούτε περαστική 
μόδα, καθώς ηγέτες τόσο του επιχειρηματικού όσο και του πολιτικού κόσμου αναγνωρίζουν 
την ευθύνη μας να την προωθήσουμε.  

Η απάντηση της ΕΕ στον διάλογο για την ΕΚΕ εκπορεύτηκε από την έκκληση που απηύθυνε 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η Επιτροπή προς τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του 1999 στο οποίο ζητούσε έναν δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος να διέπει τη 
συμμόρφωση των εταιρειών της ΕΕ με τα περιβαλλοντικά και τα εργατικά πρότυπα και με τα 
δικαιώματα του ανθρώπου παγκοσμίως, καθώς επίσης και από την έκκληση που απηύθυναν 
το 2000 οι αρχηγοί κρατών προς τις επιχειρήσεις να στηρίξουν την ΕΚΕ στο πλαίσιο της 
δέσμης στόχων της Λισαβόνας. 

Το πράσινο και το λευκό βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την ΕΚΕ στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000 είχαν ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη της ΕΚΕ στις προτεραιότητες των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, και η συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ κατέστησε δυνατή 
την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, αν και 
αυτός συχνά αυτός εμποδιζόταν από τις παραδοσιακές προκαταλήψεις και τις μεθόδους 
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εργασίας των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ. Οι διεργασίες αυτές πέτυχαν να 
ενθαρρύνουν έναν πανευρωπαϊκό διάλογο για την ΕΚΕ αλλά απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να 
απαντήσουν στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει η ίδια η ΕΕ για να «προσθέσει αξία» στον 
διάλογο ή για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της υπεύθυνης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη δημοσίευση της απάντησης της Επιτροπής, 
που διήρκεσαν δύο χρόνια, οι οποίες οφείλονταν στην απροθυμία αντιμετώπισης της 
θεμελιώδους πόλωσης μεταξύ εκείνων από τους ενδιαφερόμενους από την πλευρά των 
επιχειρήσεων και τις άλλες πλευρές που επιθυμούν η ΕΚΕ να υπόκειται σε απαιτήσεις 
διαφάνειας που θεσπίζονται μέσω εξωτερικού ελέγχου ή/και νομοθεσίας, με καθορισμένο 
ρόλο για τους ενδιαφερόμενους, και εκείνων που επιθυμούν η ΕΚΕ να είναι μια 
δραστηριότητα που θα καθοδηγείται και θα εφαρμόζεται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις, 
με τη συμμετοχή των δημόσιων φορέων να περιορίζεται σε ομιλίες, συνεντεύξεις Τύπου και 
τελετές απονομής βραβείων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε τελικά να μην συμμετάσχει στον διάλογο, εκπονώντας μια 
ανακοίνωση που υποστήριζε σθεναρά την προσέγγιση της αποφυγής της ρύθμισης. Οι 
Επίτροποι πραγματοποίησαν σειρά ιδιωτικών συναντήσεων με επιλεγμένους εκπροσώπους 
εταιρειών για τη διαπραγμάτευση του κειμένου της ανακοίνωσης, που στη συνέχεια 
παρουσιάστηκε ως κείμενο που εγκρίθηκε από τις επιχειρήσεις, και συναντήθηκαν 
προσωπικά με τις ενδιαφερόμενους ΜΚΟ για να συζητήσουν το περιεχόμενό του μόνο μετά 
τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Ο βασικότερος αξιωματούχος της Επιτροπής που ήταν 
αρμόδιος για την ΕΚΕ φαίνεται ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του, πιθανώς για να 
καταστεί δυνατή αυτή η νέα «συναίνεση». Σε υπόμνημα της ευρωπαϊκής οργάνωσης 
εργοδοτών UNICE που διέρρευσε, η ανακοίνωση περιγραφόταν ως «πραγματική επιτυχία» 
επειδή οι «παραχωρήσεις προς άλλους ενδιαφερόμενους … δεν θα έχουν κανέναν αντίκτυπο 
στην πραγματικότητα». Το γεγονός αυτό προκάλεσε αμφιβολίες όσον αφορά την ειλικρίνεια 
της προσθήκης της τελευταίας στιγμής για επανασύγκληση του πολυμερούς φόρουμ για την 
ΕΚΕ, και υποδηλώνει ότι η Επιτροπή μπορεί να επέτρεψε να δεχθεί υπερβολικές πιέσεις από 
τις ομάδες συμφερόντων των εταιρειών σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στην ίδια της την 
πρωτοβουλία για τη διαφάνεια του Νοεμβρίου του 2005.

Για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει ορισμένες στρατηγικές 
επιλογές στο πλαίσιο της απάντησής του στην ανακοίνωση. 

Αν και θα ήταν εύκολο να καταδικάσουμε την όλη διαδικασία, αυτό θα οδηγούσε πιθανώς 
στην υπαναχώρηση της ΕΕ συνολικά από τον διάλογο για την ΕΚΕ, οπότε τι μπορεί να γίνει;

Πρώτον, η «Συμμαχία για τις Επιχειρήσεις» πρέπει να επιτύχει η ίδια τα ελάχιστα επίπεδα 
οργάνωσης και διαφάνειας που οι συμμετέχουσες εταιρείες θα προσδοκούσαν σε 
οποιαδήποτε δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει επίσης να αντληθούν 
διδάγματα από τις διαδικαστικές δυσκολίες του πολυμερούς φόρουμ και θα πρέπει να δοθεί 
σε αυτό η δυνατότητα να διερευνήσει και να συζητήσει ρυθμιστικές απαντήσεις με στόχο την 
«αποπόλωση» του διαλόγου όσον αφορά το δίλημμα μεταξύ της εθελοντικής και της 
υποχρεωτικής προσέγγισης. 
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Η Επιτροπή πρέπει να συμμετάσχει πλήρως σε αμφότερες τις συζητήσεις, και όλοι οι 
παράγοντες πρέπει να εστιάσουν εκ νέου σε συστάσεις για συγκεκριμένες δράσεις στο 
πλαίσιο των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ για την εφαρμογή των διαφόρων 
πτυχών της ΕΚΕ.

Πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για την υποστήριξη υποχρεωτικών απαιτήσεων συμμετοχής 
των ομάδων πίεσης τόσο των εταιρειών όσο και των άλλων πλευρών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, προκειμένου να καταδειχθεί η δέσμευση του Κοινοβουλίου για ανοικτό, 
ισορροπημένο και διαφανή διάλογο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να απορρίψει την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στη 
σύνδεση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της ΕΚΕ, εν μέρει επειδή πράγματι προσφέρει 
νέα πολιτική προβολή και εν μέρει επειδή, προωθώντας μια προσέγγιση αποφυγής της 
ρύθμισης, η Επιτροπή τουλάχιστον υποβάθμισε την προσέγγιση της «δημιουργίας αξίας» της 
ΕΚΕ που σχετίζεται με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων 
από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη προϊόντων και διαδικασιών από εταιρείες της ΕΕ.

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν 
ανταγωνιστές οι οποίοι επιδιώκουν να υιοθετήσουν λιγότερο αυστηρά πρότυπα ΕΚΕ, οι 
μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και αντιφατικές απαιτήσεις από τις 
εταιρείες που προμηθεύουν, οι επενδυτές και οι καταναλωτές που θεωρούν τις πληροφορίες 
βάσει των οποίων καλούνται να λάβουν ηθικές αποφάσεις συγκεχυμένες και ασαφείς – όλα 
αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να απορρίψουμε την προσέγγιση «ανοικτοί σε όλα» όσον αφορά 
την ΕΚΕ που υιοθέτησε η Επιτροπή και να επιστρέψουμε στην έννοια της σύγκλισης, την 
οποία υποστήριζαν στο παρελθόν. Υποστηρίζοντας μια κατ’ ουσίαν εθελοντική προσέγγιση, 
«επιλέγοντας νικητές» μεταξύ των πρωτοβουλιών ΕΚΕ (όχι όμως μεμονωμένες εταιρείες) και 
απορρίπτοντας την ιδέα ότι όλα ταιριάζουν σε όλους, μπορούμε να υιοθετήσουμε μια 
προσέγγιση που να ανταποκρίνεται περισσότερο στον σημερινό διάλογο, αλλά η οποία θα 
τυγχάνει ευρείας υποστήριξης από την ίδια την επιχειρηματική κοινότητα. 

Για την «αποπόλωση» του διαλόγου μας για το δίλημμα μεταξύ υποχρεωτικών και 
εθελοντικών προσεγγίσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να περιοριστεί στην 
επανάληψη των θέσεων που διατυπώσαμε το 2002 και το 2003 για μία μόνο νέα νομοθετική 
πράξη σχετικά με την υποβολή ολοκληρωμένων εκθέσεων κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
οικονομικού περιεχομένου από τις εταιρείες – τουλάχιστον για τις μεγαλύτερου μεγέθους 
εταιρείες. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Πρόκειται για την απολύτως «κατάλληλη 
ρύθμιση» που απαιτεί απλώς διαφάνεια, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα για 
εθελοντικές, βασισμένες στην αγορά δράσεις από πιθανά στελέχη εταιρειών, επενδυτές και 
καταναλωτές. 

Αντί να τάσσεται υπέρ μιας πρόσθετης νέας νομοθεσίας πέραν αυτής, το Κοινοβούλιο μπορεί 
να προωθήσει την προαγωγή της ΕΚΕ από την ΕΕ αξιοποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία, τις 
πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ. Η Επιτροπή συμμερίζεται τους στόχους αυτούς, αλλά 
το Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει στη διατύπωση ορισμένων λεπτομερειών που η
Επιτροπή επιλέγει να αποφύγει.

Οι εταιρείες καλούνται πράγματι να εξετάσουν τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό 
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αντίκτυπό τους στις επιχειρηματικές εκθέσεις τους στο πλαίσιο τριών διαφορετικών 
κανονισμών για την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΕ. Πρέπει να ζητήσουμε να καταβληθούν 
σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ενημέρωσης για τις διατάξεις αυτές, για την 
υποστήριξη της σωστής μεταφοράς τους σε ολόκληρη την ΕΕ και για την πραγματοποίηση 
διαβουλεύσεων σχετικά με ζητήματα «ουσιαστικότητας» και άλλους τρόπους ενίσχυσης των 
διατάξεων αυτών στο μέλλον. Δεν πρέπει να υπάρχει τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ της ΕΚΕ 
και των ζητημάτων της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών και της εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές και πραγματικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την 
προαγωγή της ΕΚΕ, με πλήρη σεβασμό των διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων και της 
πολυμερούς προσέγγισης και αυτές πρέπει να υποστηριχθούν. Το σχέδιο ψηφίσματος που 
προτείνεται στο Κοινοβούλιο εκπονήθηκε κατόπιν αναλυτικών συζητήσεων με την CSR 
Europe, το ευρωπαϊκό φόρουμ κοινωνικών επενδύσεων, την ευρωπαϊκή ακαδημία 
επιχειρήσεων στην κοινωνία καθώς και πολλούς άλλους.

Η ίδια η Επιτροπή καλείται αφενός να ενισχύσει την ενημέρωση και αφετέρου να εφαρμόσει 
άμεσα τις ισχύουσες πολιτικές για την παραπλανητική διαφήμιση, την άμεση ευθύνη στο 
εξωτερικό και τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός εργαστηρίου 
της συμμαχίας, προκειμένου να αποστείλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ των υπεύθυνων 
επιχειρήσεων. Αυτό είναι απολύτως συμβατό με τη σύσταση 7 του πολυμερούς φόρουμ, που 
υποστηρίζεται πλήρως από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, υπέρ ενός νομοθετικού 
πλαισίου που θα επιτρέπει στις εταιρείες που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω μέσω 
της ΕΚΕ να επωφελούνται από αυτό στην αγορά τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και 
παγκοσμίως.

Σε θεσμικό επίπεδο, διατυπώνονται επιχειρήματα υπέρ της δημιουργίας μιας θέσης 
διαμεσολαβητή της ΕΕ για την ΕΚΕ και της εκπόνησης ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση 
της ΕΚΕ, αλλά το Κοινοβούλιο τάσσεται κατά της «εύκολης λύσης» της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού κοινωνικού θεσμού που θα μπορούσε να παρουσιάσει προβλήματα αξιοπιστίας, 
και υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας και της συνέπειας μεταξύ των υπαρχόντων θεσμών –
άλλο ένα παράδειγμα σύγκλισης.

Τέλος, θα ήθελα να προτείνω έναν τρόπο μετατροπής του διαλόγου για την ΕΚΕ στην ΕΕ, 
που τόσο συχνά χαρακτηρίζεται από διαφωνίες, καθυστερήσεις και καχυποψία, σε έναν 
διάλογο που θα χαρακτηρίζεται από τον ενθουσιασμό και τη δέσμευση που περιέγραψα στην 
αρχή της έκθεσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιδιώξει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του διαλόγου 
πολύ περισσότερο στο πλαίσιο των παγκόσμιων στρατηγικών ΕΚΕ. Οι εταιρείες προτιμούν 
αυτήν την προσέγγιση, καθώς κατευνάζονται οι φόβοι τους ότι οι ενέργειες της ΕΕ θα 
μπορούσαν να τις θέσουν σε μειονεκτική θέση έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους. Οι 
συνδικαλιστικές ενώσεις ολοένα και συχνότερα διαπραγματεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο 
διεθνείς συμφωνίες πλαισίου αναγνωρίζοντας τις παγκόσμιες αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες της ΕΕ. Οι ακτιβιστές αναγνωρίζουν ότι οι 
χαρακτηριστικότερες παραβιάσεις των περιβαλλοντικών και εργατικών προτύπων και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου λαμβάνουν χώρα στα κατάντη των παγκόσμιων αλυσίδων 
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εφοδιασμού «Βόρειων» εταιρειών σε αγορές «Νότιων» αναπτυσσόμενων χωρών, και ότι ο 
απώτερος στόχος πρέπει να είναι μια δεσμευτική διεθνής σύμβαση για την υποχρέωση 
λογοδοσίας των εταιρειών – όπως υποστηρίχθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την 
αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί να σημαίνει 
επιλογή μη συμμετοχής στις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και ότι δημιουργεί πράγματι μεγαλύτερη 
πρόκληση όσον αφορά τη συστράτευση της κοινής γνώμης στα κράτη μέλη υπέρ της 
ανάληψης αποφασιστικής δράσης σε διεθνές επίπεδο. Η Γερμανία, η Πορτογαλία και η 
Γαλλία που θα αναλάβουν την Προεδρία της ΕΕ εντός της επόμενης διετίας είναι όλες 
περισσότερο από πρόθυμες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτόν, και το Κοινοβούλιο 
πρέπει να προτείνει να ηγηθεί η Ευρώπη του διεθνούς διαλόγου, συγκαλώντας μια διεθνή 
διάσκεψη για την επανεξέταση και την προώθηση της δέσμευσης του Γιοχάνεσμπουργκ για 
διακυβερνητικές πρωτοβουλίες για την υποχρέωση λογοδοσίας των εταιρειών, με την 
ευκαιρία της πέμπτης επετείου από τη διατύπωσή της. Προτείνω επίσης διμερή διάλογο ΕΕ-
Ιαπωνίας στον τομέα αυτόν.

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει επίσης συντονισμένες προσπάθειες για την ενσωμάτωση της 
ΕΚΕ στις αναπτυξιακές και εμπορικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις – μια 
υπόσχεση που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Όταν ο ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου 
εξετάζει ανοικτά το ενδεχόμενο ρυθμιστικών απαντήσεων στον διάλογο για την ΕΚΕ, η 
περίφημη πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο που απορρέει από 
τα περιβαλλοντικά προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών ζητεί ανοικτά σύγκλιση των 
εργαλείων της ΕΚΕ με τις επιχειρήσεις, όταν το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ απέκλεισε 
200 επιχειρήσεις από την πρωτοβουλία του λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του, και 
η Επιτροπή θα διαπιστώσει επίσης ότι η προσέγγιση «ανοικτοί σε όλα» της ανακοίνωσής της 
είναι ξεπερασμένη και παλιομοδίτικη. 

Εάν ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτύχει να συντάξει ένα ψήφισμα το οποίο να 
συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικών και διαφανών μηχανισμών για τον διάλογο 
σχετικά με την ΕΚΕ στο εσωτερικό της ΕΕ, να ενθαρρύνει την Επιτροπή να υλοποιήσει τις 
υποσχέσεις της με συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες να καθιστούν σαφή την «προστιθέμενη 
αξία» της προσέγγισης της ΕΕ στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων 
της ΕΕ, και ταυτόχρονα να εμποδίζει την Ευρώπη να συνεχίσει να μένει πίσω στον διεθνή 
διάλογο για την ΕΚΕ, και να ενσταλάζει λίγο από το όραμα και το πνεύμα του παγκόσμιου 
κινήματος της ΕΚΕ στις συζητήσεις μας – τότε ο διάλογος για την ΕΚΕ στην Ευρώπη μπορεί 
να επαναδρομολογηθεί.
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