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CSR MULTISTAKEHOLDER FORUM 

3-4 Φεβρουαρίου 2015, Βρυξέλλες 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Multistakeholder Forum για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη (ΕΚΕ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 και 4 Φεβρουαρίου. Συνολικά 
συμμετείχαν περίπου τετρακόσιοι (400) εκπρόσωποι από: 

 την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα, 

 τους επιχειρηματικούς φορείς,  

 την ακαδημαϊκή κοινότητα, 

 τις κυβερνήσεις των κρατών μελών,  

 τα Ευρωπαϊκά όργανα καθώς και  

 εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των Συνδικάτων και  

 της ευρύτερης κοινωνίας πολιτών.  

Το πρόγραμμα του συνεδρίου εστίασε στις εξελίξεις σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε διεθνές 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως ο τομέας της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι διεθνείς αναπτυξιακές 
συνεργασίες, η χρηματοπιστωτική αγορά, η διαχείριση της  εφοδιαστικής αλυσίδας, η αγορά των 
υπεύθυνων προμηθειών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και οι εθνικές 
στρατηγικές σε επίπεδο κρατών μελών, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα του πανευρωπαϊκού αυτού 
συνεδρίου.   
 
Συνοψίζουμε μερικά από τα γενικά συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις που προέκυψαν από τα 
διαφορετικά πάνελ συζητήσεων του συνεδρίου: 
 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει στο μέλλον σε κάποιες βασικές προτεραιότητες αναφορικά 
με την ΕΚΕ όπως το να δουλέψει κυρίως σε διεθνές επίπεδο, να αφυπνίσει την ευρύτερη κοινωνία και να 
σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στα θέματα διαφάνειας με έμφαση σε μακροπρόθεσμες και όχι 
μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις για την ΕΚΕ  
 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να προωθήσει την ΕΚΕ μέσω κινήτρων και όχι κυρώσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΕΚΕ είναι σημαντικό να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε εθελοντική βάση παρότι ένα 
ποσοστό από τους συμμετέχοντες ήταν θετικοί στο να υπάρξει κάποιο είδος/βαθμός νομοθεσίας σε σχέση 
με συγκεκριμένους τομείς. 
  
• Η ΕΚΕ θα πρέπει να ξεκινά από την Ανώτερη Διοίκηση και να αποτελεί ουσιαστικά μέρος της ευρύτερης 
στρατηγικής ενός οργανισμού. 
 
• Ο κύριος στόχος είναι η ΕΚΕ να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του DNA του κάθε οργανισμού ώστε να 
καταστεί κινητήριος δύναμη για ανάπτυξη και εξέλιξη. 
 
• Καταγράφηκε η ανάγκη να συμπεριληφθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο μέσω ενός διαλόγου συμμετόχων.  Η ΕΚΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες των 
εθνικών και των τοπικών αγορών όχι μόνο σε επίπεδο κρατών-μελών αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι 
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επιχειρήσεις αντίστοιχα θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση – από 
κάτω προς τα πάνω, ενσωματώνοντας τις προσδοκίες των τοπικών συμμέτοχων- και όχι να προωθούν την 
ΕΚΕ κεντρικά (bottom up approach versus top down approach). 
 
Πιο αναλυτικά ανά βασική θεματική ενότητα συζητήθηκαν τα παρακάτω: 
 
1. ΕΚΕ & ενέργειες αφύπνισης και ενημέρωσης 
 
- Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η επενδυτική κοινότητα θα πρέπει να αποκτήσουν ενεργό ρόλο σε ότι 
αφορά την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  
 -Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια κοινή γλώσσα σχετικά με την ΕΚΕ ανάμεσα στην 
επιχειρηματική κοινότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
- Υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί με εντατικό τρόπο η προσπάθεια για παρακολούθηση (monitoring) και 
ανάδειξη των καλών πρακτικών των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. 
- Υπογραμμίσθηκε η ανάγκη να πραγματοποιηθεί πρόοδος στην ενσωμάτωση – ενοποίηση των αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών με διεθνή πρότυπα. 
-Η γενικότερη σύνδεση της ΕΚΕ με την εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, γεγονός που τονίστηκε ιδιαιτέρως 
στο συγκεκριμένο συνέδριο. Επίσης σημαντική είναι η ενημέρωση  και η ευαισθητοποίηση του καταναλωτή 
αναφορικά με την ΕΚΕ.  
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα η οποία να φέρει σε επαφή τον 
ιδιωτικό τομέα με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενσωματώνοντας στοιχεία της ΕΚΕ και της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με συστηματικό τρόπο μέσα στα προγράμματα των Πανεπιστημίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
2. Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία για την ΕΚΕ  
 
- Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των Διεθνών αναπτυξιακών στόχων 
προωθώντας τις αρχές της ΕΚΕ και της Βιώσιμης ανάπτυξης.  
- Συγκεκριμένα, τονίστηκε πως οι αρχές της ΕΚΕ θα πρέπει να διέπουν τις διεθνείς συμφωνίες εμπορίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο οι συμφωνίες αυτές  να αποτελέσουν μοχλό 
πίεσης για βελτίωση των συνθηκών στις συγκεκριμένες χώρες. Η επιχειρηματική κοινότητα μέσω της ΕΚΕ 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. 
-Σύνδεση με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στο τομέα της ΕΚΕ μέσω της δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών στοιχείων με τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(Sustainable Development Goals). 
 
3. Επιχειρήσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα 
  
- Υπήρξε αρκετή συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες για το ενδεχόμενο επιπλέον νομοθεσίας -
υποχρεωτικού χαρακτήρα- σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα εφόσον παρατηρούνται πολλά φαινόμενα 
καταπάτησής τους σε διεθνές επίπεδο.  
- Υπογραμμίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενσωματώσει τις βασικές κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δράσεις και τις προτάσεις της σε 
όλους τους τομείς.  
- Είναι ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει στενή παρακολούθηση (monitoring) καθώς και να 
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και οι ανεξάρτητες εμπεριστατωμένες μελέτες (due diligence) από την πλευρά 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς και σε άλλες αγορές πριν την υπογραφή συμφωνιών 
ιδιωτικού ή κρατικού χαρακτήρα με τοπικούς προμηθευτές, πελάτες, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ..  
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- Έγινε αναφορά και στους τρόπους πρόσβασης σε ένδικα μέσα σχετικά με την καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο και όσον αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα των 
επιχειρήσεων. Δεν είναι εύκολος ο έλεγχος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πλευρά των 
επιχειρήσεων αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος στο τομέα αυτό. 
 
4. Ο ρόλος της ΕΚΕ στην προώθηση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (SRI)  
 
- Η πρόσφατη Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτελεί ένα βήμα 
προόδου για τα θέματα διαφάνειας και  προώθησης του reporting γενικότερα. Η οδηγία θα συμβάλλει 
αντίστοιχα στην ενίσχυση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.  
- Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη για σφαιρική πληροφόρηση της επενδυτικής κοινότητας 
σχετικά με όλα τα ενδεχόμενα ρίσκα και η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων συμβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου αυτού.  
- Η αλλαγή της επενδυτικής κουλτούρας αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο και η ΕΚΕ καλείται να συμβάλλει 
προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
5. ΕΚΕ & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  
 
- Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν την ΕΚΕ ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο. Για να 
επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως είναι αναγκαία η αλλαγή του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου καθώς και η δημιουργία και παραγωγή νέων, καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων.  
- Να μην αυξηθούν τα πρότυπα και τα εμπόδια αναφορικά με την ΕΚΕ σε σχέση με τις μικρομεσαίες. 
- Παράλληλα αναγνωρίστηκε πως οι Μικρομεσαίες έχουν ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό το οποίο να 
είναι εκπαιδευμένο και καταρτισμένο αναφορικά με την ΕΚΕ. Δεν μπορούν όμως εκείνες να αναλάβουν το 
κόστος της συγκεκριμένης εκπαίδευσης αλλά θα πρέπει η κατάρτιση να πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με άλλους οργανισμούς ή φορείς. 
 
6.  Υπεύθυνη Διαχείριση Προμηθευτικής Αλυσίδας  
  
- Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ψήφιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Δημόσιες Προμήθειες η οποία 
ενισχύει και προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο τομέα αυτό.  
- Οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΚΕ 
θα πρέπει να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα.  
- Μέσω της πολιτικής προμηθειών (procurement policy) μπορούν να προωθηθούν οι γενικές αρχές της ΕΚΕ 
διεθνώς.  
- Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία νομικών ελέγχων και ανεξάρτητων εμπεριστατωμένων μελετών 
(due diligence) σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού γεγονός που συμβάλλει και στη 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της φήμης του.  
- Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και στους δημόσιους οργανισμούς για την προώθηση των υπεύθυνων και 
των πράσινων προμηθειών  
 - Προβληματική είναι η αύξηση των διαφόρων σημάτων και των προτύπων που υπάρχουν σε διεθνές 
επίπεδο. Τείνουν να μπερδεύουν τις επιχειρήσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπογραμμίστηκε η 
ανάγκη εναρμόνισης κάποιων προτύπων σχετικά με τις προμήθειες.  
- Θα πρέπει να ενσωματωθούν οι προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder expectations) 
ενός οργανισμού αναφορικά με την αποτελεσματική και υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Οι συμμέτοχοι θα πρέπει να υπογραμμίσουν τι έχει πάει καλά και τι όχι και ποια σημεία χρειάζονται 
βελτίωση. 
 


