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Έγγραφο συνόδου 
 

8.9.2017 A8-0267/2017/err01 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής 

(2017/2057(INI)) 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

A8-0267/2017 

 

Πρόταση σύστασης 

Η παράγραφος στοιχείο κα) διατυπώνεται ως εξής: 

κα) να μεριμνήσουν ώστε η εκσυγχρονισμένη ΣΣ να περιέχει ένα δυνατό και φιλόδοξο 

κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC), με δεσμευτικές και 

εκτελεστές διατάξεις, στο πλαίσιο ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μηχανισμού 

επίλυσης διαφορών που, μεταξύ άλλων μεθόδων συμμόρφωσης, να προβλέπει έναν 

μηχανισμό κυρώσεων, και να επιτρέπει τη δέουσα συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών· να αντιληφθούν ότι το κεφάλαιο για το 

εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC) θα πρέπει μεταξύ άλλων να καλύπτει τη 

δέσμευση των συμβαλλομένων να εγκρίνουν και να διατηρήσουν στο εθνικό τους 

δίκαιο και στους κανονισμούς τους τις αρχές που κατοχυρώνουν οι βασικές 

συμβάσεις της ΔΟΕ και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα επικαιροποιημένα κείμενά 

της, και ειδικά τις συμβάσεις περί διακυβέρνησης, το θεματολόγιο αξιοπρεπούς 

εργασίας, τη σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τη 

σύμβαση για την ισότητα των ευκαιριών και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων 

και των δύο φύλων, τη σύμβαση για το οικιακό προσωπικό και τη σύμβαση για τους 

εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και τα πρότυπα εργασίας των 

εργαζομένων μεταναστών, και τις Συστάσεις ανά Χώρα (CSR/ΣΑΧ), 

συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των τομεακών κατευθυντήριων γραμμών 

του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα, και μια διαδικασία με την οποία οι κοινωνικοί εταίροι και η 

κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της ΜΣΕ να μπορούν να ζητούν την έναρξη 

κυβερνητικών διαβουλεύσεων· 

(Αφορά όλες τις γλώσσες, εκτός DA και HU.) 


