
Polítiques Públiques

Raons per les quals és important 

parlar sobre aquest aspecte

grups/entitats responsables

Entitat Pública de suport al govern nacional (Regne 

Unit)

Entitats privades i públiques d'àmbit nacional 

(Polonia)

Govern estatal (Dinamarca)

La Iniciativa de Responsabilitat social corporativa Internacional de Països Baixos és el Consell holandès Social i Econòmic, que representat per patronal, empleats i 

experts independents, aconsella al govern holandès i al parlament sobre la política econòmica i social i la legislació. Després del seu informe consultiu " Sobre 

globalització sostenible: un Món per ser guanyat " (al juny de 2008), el Consell Social i Econòmic va llançar la Iniciativa de Responsabilitat social corporativa 

Internacional, visitant el comerç holandès i la indústria per activar pràctiques de cadena de subministrament responsables, i proporcionat en una declaració 

conjunta principis bàsics per a l'adreça de cadena de subministrament responsable basada en directrius i recomanacions publicades per l'Organització 

internacional de treball (l'Organització Internacional de Treball), l'OCDE i la Càmera Internacional. El Consell també estableix un comitè especial que es troba dues 

vegades per any i fa un informe cada any sobre el progrés fet a la introducció de pràctiques de cadena de subministrament responsables.

Govern estatal (Holanda)

Govern estatal (Suècia)

Suggeriments per iniciar el canvi

Les empreses estatals sueques presenten una memòria anual de sostenibilitat sobre la base dels criteris del Global Reporting Initiative (GRI).

El fons del Reine Unit per a l'acció de Govern ETI pot ajudar a arrencar i desenvolupar iniciatives importants en matèria d'RSC. El Regne Unit ha mostrat una bona 

pràctica proporcionant el compromís de finançar a llarg termini, que sovint és necessari per assegurar l'èxit perdurable. Amb el Sector de Roba Responsable el 

Fons del Regne Unit una altra vegada ha donat el suport substancial (£ 3 milions per recolzar projectes durant el període de tres anys 2010-13) per efectuar el 

canvi sistemàtic d'un sector notori per la seva falta d'RSC.

Diverses iniciatives informatives dutes a terme per organitzacions de base social mostren com promoure la idea de la cadena de subministrament sostenible des 

de la perspectiva del consumidor, i com construir una gamma de capacitats en quant a RSC. Per exemple el projecte " Modnie jo Etycznie " ("la Manera Ètica") per 

l'Acció Polonesa Humanitària va enfocar l'atenció en els problemes que ocorren en la cadena de subministrament en la indústria de moda, organitzant sessions 

que entrenen a consumidors, així com professors i conferenciants de l'acadèmia. L'any 2009 també es va crear l'establiment "de la Roba Neta Polska", una aliança 

informal d'organitzacions que sensibilitzen sobre condicions de treball adequades en la indústria de la confecció global, així com què significa la responsabilitat 

social i el contracte en RSC de part d'empreses i consumidors.

Donar incentius fiscals a les empreses concessionàries de contractes públics per a la subcontractació de micro i petites empreses.

Al maig de 2008 el govern danès va publicar el seu " el Pla d'Acció per a la Responsabilitat social corporativa ". L'objectiu del pla d'acció és doble: promoure l'RSC 

entre negocis danesos, i promoure el creixement sostenible tant a l'interior del país com internacionalment. El pla d'acció comprèn 30 iniciatives en quatre àrees 

claus: propagant responsabilitat que és pròpia del negoci social, promovent la responsabilitat social dels negocis per activitats impulsades pel govern, la 

responsabilitat mediambiental de les grans corporacions, i comercialitzant Dinamarca com pais amb creixement responsable.

Idees/ bones pràctiques 

aplicables/exemples

Presentació d'informes públics de gestió ambiental, econòmic i social de totes les empreses i dependències de l'administració publica.

Administracions

Establir contingents mínims per a la contractació i subcontractació pública a petites i micro empreses.

Les polítiques públiques s’han de regir pels principis d’ètica i austeritat, establint els mecanismes de control en l’ús dels diners públics per evitar situacions de malbaratament i corrupció

Perquè les politicas publiques són el marc d'actuació en el qual s'inclou l'activitat d'una societat en tots els seus vessants: laboral, social, sanitària, educativa i politica, amb la qual cosa és el pas primer que ha de ser 

establert per a un correcte i més eficient funcionament de les empreses.

Aspectes a modificar
Llevar rigidesa a les politicas públiques, establint diferents segments d'aplicació, ja que moltes vegades aquestes politiques no són justes ni viables per a tots els 

sectors als quals afecten.
Administracions

Crear i vetllar per la correcta implementació d'organismes independents de control de despeses i pagaments, que garanteixin les politiques d'austeritat i els 

criteris i objectius marcats.
Administracions




