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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 9ης Οκτωβρίου 2006 του Παγκόσμιου 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και της πρωτοβουλίας για την υποβολή 
εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο ότι διαμόρφωσαν μια «στρατηγική συμμαχία»,

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

A. εκτιμώντας ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις δημόσιες αρχές 
όταν οι τελευταίες αδυνατούν να ασκήσουν έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα,

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. έχει την πεποίθηση ότι η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των 
επιχειρήσεων (διαγραφή) αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ευρωπαϊκής κοινωνικής
ατζέντας, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και της 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

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 της Στρατηγικής της Λισαβόνας, της ευρωπαϊκής
κοινωνικής ατζέντας, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και της 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίησης· 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

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

Or. el
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Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής (διαγραφή) για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη (ΕΚΕ) (διαγραφή)· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας 
και ισορροπίας στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της δημοσίευσης·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει νέα ώθηση στον διάλογο 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

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· 
(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει νέα ώθηση στον διάλογο 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στην ΕΕ και αποτελεί απάντηση στη
μακροχρόνια συζήτηση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων σε σχέση με την 
έγκριση ενός κατάλληλου ορισμού για τον όρο «εταιρική κοινωνική ευθύνη»·

Or. pl
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι (διαγραφή) ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών ομάδων 
ενδιαφερομένων για έναν κατάλληλο ορισμό της ΕΚΕ πρέπει να καθορίζει 
επακριβώς τις ευθύνες κάθε ομάδας ενδιαφερομένων·

Or. es
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

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» θα πρέπει να αποτελεί πρόσθετο επιχείρημα 
προκειμένου οι εταιρείες να σέβονται πλήρως την τοπική και τη διεθνή νομοθεσία 
εάν επικαλούνται κοινωνική ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

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 ενδεχομένως σε ορισμένες εταιρείες τη 
δυνατότητα να επικαλούνται κοινωνική ευθύνη ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζουν την 
τοπική ή τη διεθνή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

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· πιστεύει ότι η παροχή βοήθειας από την ΕΕ σε κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων
σύμφωνων προς τις διεθνείς συμβάσεις, μαζί με αποτελεσματικά συστήματα 
επιθεώρησης, αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα για την προαγωγή της ΕΚΕ των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως·

Or. en
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Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. αναγνωρίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται ως η εθελοντική
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών σε εταιρικές διαδικασίες 
επιπλέον των νομοθετικών απαιτήσεων και των συμβατικών υποχρεώσεων·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να προωθούνται αυτόνομα· 
(διαγραφή) πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση της ΕΚΕ πρέπει να παραμείνει 
εθελοντική, χωρίς όμως να αποκλείει περαιτέρω ευκαιρίες βελτίωσης μέσω του 
διαλόγου και της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να προωθούνται αυτόνομα, και ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί κατάλληλη ρύθμιση· πιστεύει ότι ο διάλογος σχετικά με το δίλημμα 
«εθελοντική ή υποχρεωτική προσέγγιση» της ΕΚΕ σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί 
δικαιολογία για αδράνεια όσον αφορά την έρευνα και τον διάλογο σε σχέση με το 
ενδεχόμενο θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων·
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Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να προωθούνται αυτόνομα, 
ούτε ως υποκατάστατο της απαιτούμενης δημόσιας ρύθμισης στους σχετικούς
τομείς, καθώς και αντίστοιχων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ,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·

Or. el

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

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· ανησυχεί ότι η οδηγία για 
τα ενεργειακά προϊόντα φαίνεται να αποτελεί παράδειγμα περίπτωσης στην οποία
τέτοιες εθελοντικές συμφωνίες υποκαθιστούν την κατάλληλη νομοθεσία· 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·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να προωθούνται αυτόνομα, 
ούτε ως υποκατάστατο κατάλληλης ρύθμισης σε άλλους τομείς, ούτε ως μια 
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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», (διαγραφή) παρέχοντας τη δυνατότητα (διαγραφή) για 
έρευνα και διάλογο σε σχέση με το ενδεχόμενο θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων με 
στόχο την καθιέρωση κατάλληλων υποχρεωτικών δεσμεύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4

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· (διαγραφή)

Or. es

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4

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, ωστόσο, ότι ο 
διάλογος σχετικά με το δίλημμα «εθελοντική ή υποχρεωτική προσέγγιση» της ΕΚΕ σε 
επίπεδο ΕΕ πρέπει να «αποπολωθεί», επαναλαμβάνοντας την ουσιαστικά εθελοντική 
προσέγγιση που βασίζεται σε σαφείς στόχους, σε σχέση με κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα, και μέτρα αξιολόγησης και παρακολούθησης που 
ενδέχεται να καταστούν υποχρεωτικά·

Or. fr
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 26
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. αυτή η εθελοντική προσέγγιση δεν υποκαθιστά, αλλά απλώς συμπληρώνει, τους 
ισχύοντες κανόνες και τις μελλοντικές ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες 
σχετικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την οργάνωση του χρόνου εργασίας, 
τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους και την ενημέρωσή τους, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, την υγεία και την προστασία των καταναλωτών και τον σεβασμό 
προς το περιβάλλον στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5

5. παραμένει πεπεισμένο ότι ο ίδιος ο πολλαπλασιασμός των εθελοντικών 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτήν και 
παρουσιάζει ένα κίνητρο για την υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ από περισσότερες 
εταιρείες, ιδίως από ΜΜΕ· θεωρεί ότι ο πολλαπλασιασμός είναι απίθανο να 
συνοδευτεί από μια αύξηση των πολύ συγκρατημένων πολιτικών αλλά θα 
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δημιουργήσει, μέσω των δυνάμεων της αγοράς και του ανταγωνισμού, ένα κίνητρο
για πιο φιλόδοξες πολιτικές ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5

5. παραμένει πεπεισμένο ότι εθελοντικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να προωθηθούν 
από όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ανάλογα με την 
ικανότητά τους, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία 
των εν λόγω δράσεων·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5

5. θεωρεί ότι (διαγραφή) ο πολλαπλασιασμός των εθελοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ 
ενδέχεται να ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες, ιδίως (διαγραφή) μικρές 
επιχειρήσεις, να υιοθετήσουν πολιτικές ΕΚΕ, και ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προωθήσει τη διάδοση των ορθών πρακτικών που προκύπτουν από τέτοιες
πρωτοβουλίες·

Or. es

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5

5. σημειώνει ότι ο (διαγραφή) πολλαπλασιασμός των εθελοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ 
θα μπορούσε να θεωρηθεί φραγμός στην υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ από 
περισσότερες εταιρείες, ιδίως από μικρές επιχειρήσεις, καθώς και αντικίνητρο για να 
επιδιώξουν οι εταιρείες πιο αξιόπιστες δράσεις ΕΚΕ, αν και θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί επίσης ότι μια τέτοια ποικιλία μπορεί να αποτελέσει πηγή περαιτέρω 
έμπνευσης για τις εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5

5. παραμένει πεπεισμένο ότι ο ίδιος ο πολλαπλασιασμός των εθελοντικών 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ αποτελεί φραγμό στην υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ από 
περισσότερες εταιρείες (διαγραφή) 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·

Or. pl

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5

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 θα πρέπει να διευκολύνεται από ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5

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· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός καταλόγου 
κριτηρίων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις εάν 
εφαρμόζουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
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Or. it

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 36
Παράγραφος 5

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· σε αυτόν τον 
τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός καταλόγου 
κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις όταν ισχυρίζονται ότι 
είναι υπεύθυνες·

Or. en

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 37
Παράγραφος 5

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· σε αυτόν τον 
τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός καταλόγου 
κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ότανισχυρίζονται ότι 
είναι υπεύθυνες·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 38
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. επικροτεί τον αυξανόμενο αριθμό εθελοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ, εφόσον η 
σύγκλιση των πρακτικών και εργαλείων ΕΚΕ επιτελείται με καθοδήγηση από την 
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αγορά και μέσω εθελοντικών πολυμερών προσεγγίσεων από τη βάση προς την 
κορυφή που επιτυγχάνουν τη χρυσή τομή μεταξύ συγκρισιμότητας, συνέπειας και 
ευελιξίας·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6

6. πιστεύει ότι οι εθελοντικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ στερούνται αξιοπιστίας και 
χρειάζονται μια δέσμευση για ενσωμάτωση των εν ισχύι διεθνώς συμπεφωνημένων 
προτύπων και αρχών, και (διαγραφή) την υιοθέτηση μιας πολυμερούς προσέγγισης, 
(διαγραφή) καθώς και (διαγραφή) την εφαρμογή ανεξάρτητης παρακολούθησης και 
εποπτείας, την οποία θα συμπληρώνει η κατάλληλη ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6

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· (διαγραφή) 

Or. de

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6

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· συνιστά τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 42
Παράγραφος 6

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· συνιστά τη θέσπιση ενός τέτοιου μηχανισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6

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· συνιστά τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. πιστεύει ότι ο διάλογος της ΕΕ για την ΕΚΕ έχει προσεγγίσει το σημείο όπου η 
έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί από τις «διαδικασίες» στα «αποτελέσματα», 
οδηγώντας σε μια σημαντική και διαφανή συνεισφορά των επιχειρήσεων στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. en
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Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. αναγνωρίζει ότι πολλές εταιρείες καταβάλλουν ήδη μεγάλη και αυξανόμενη 
προσπάθεια να ανταποκριθούν στην κοινωνική ευθύνη τους·

Or. da

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 46
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. σημειώνει ότι οι αγορές και οι εταιρείες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί συνεπώς ότι μια γενική μέθοδος που 
αποσκοπεί στην επιβολή ενός ενιαίου μοντέλου εταιρικής συμπεριφοράς δεν έχει 
πρακτική αξία και δεν θα οδηγήσει σε ουσιαστική ανάληψη ΕΚΕ από εταιρείες· 
θεωρεί επίσης ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών και ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την υπεύθυνη 
παραγωγή με στόχο την προώθηση της ανάληψης εταιρικής ευθύνης που θα έχει 
διάρκεια και ενδιαφέρον στο ιδιαίτερο εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7

7. σημειώνει με ανησυχία την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή 
συμμαχία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε συνεργασία με διάφορα 
επιχειρηματικά δίκτυα· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7

7. σημειώνει ότι η απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή συμμαχία 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε συνεργασία με διάφορα επιχειρηματικά δίκτυα 
μπορεί να διευρυνθεί και πρέπει να εμπλουτιστεί με εκπροσώπους των εργαζόμενων 
των αντίστοιχων εταιρειών· 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·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 49
Παράγραφος 7

7. επικροτεί 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· ενθαρρύνει όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες και όλες τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, μικρές και μεγάλες, να ενστερνιστούν αυτή την 
πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 50
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. πιστεύει ότι ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε αποτελεσματικό μέσο προώθησης 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και ότι οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης διαδραμάτισαν 
επίσης εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την 
ΕΚΕ·

Or. da
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 51
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. ενθαρρύνει τους εκπροσώπους επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, να προωθήσουν 
τη συμμαχία στα μέλη τους· σημειώνει ότι, στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων, 
αυτό ενδέχεται να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και περισσότερο χρόνο προκειμένου 
να αποφέρει απτά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 52
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημιουργία της συμμαχίας και η πολιτική δέσμευση 
σε μια εθελοντική προσέγγιση για την ΕΚΕ μετατοπίζει το βάρος απόδειξης στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες· θεωρεί ότι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στον εν λόγω 
τομέα αποτελεί πρόκληση για όλες τις εταιρείες και ότι η συμμαχία θα είναι ένα 
χρήσιμο φόρουμ για την επίδειξη ενός τέτοιου έργου·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 53
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 54
Παράγραφος 8

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, (διαγραφή) ο προσδιορισμός και η 
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προαγωγή συγκεκριμένων δράσεων της ΕΕ για την υποστήριξη της ΕΚΕ, και η 
εκτίμηση του αντικτύπου τέτοιων πρωτοβουλιών στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα 
και κοινωνικά δικαιώματα· 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·

Or. fr

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 55
Παράγραφος 8

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, η εκτίμηση του αντίκτυπου των εν 
λόγω πρωτοβουλιών στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα 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·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 56
Παράγραφος 8

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, η εκτίμηση του αντίκτυπου τέτοιων
πρωτοβουλιών στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, 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·

Or. it
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Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 57
Παράγραφος 8

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, η εκτίμηση του αντίκτυπου των εν 
λόγω πρωτοβουλιών στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, 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·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 58
Παράγραφος 8

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 καθώς και από συνδικαλιστικούς φορείς επιχειρήσεων 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·

Or. el

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 59
Παράγραφος 8

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 και ρύθμισης της ΕΕ για την υποστήριξη της ΕΚΕ· 
προτείνει ακόμη να τεθεί προθεσμία δύο ετών για την ολοκλήρωση των εργασιών των 
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«εργαστηρίων» που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως πρότεινε η 
CSR 

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 60
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 61
Παράγραφος 9

9. (διαγραφή) πιστεύει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα δύο χρόνια της 
λειτουργίας του πολυμερούς φόρουμ, ιδίως της χρήσης ανεξάρτητων εισηγητών· 
ωστόσο απαιτούνται βελτιώσεις για την αποφυγή της χρήσης της διαδικασίας 
επίτευξης συναίνεσης για την εξασφάλιση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή· 
ενθαρρύνει επίσης σθεναρά τους εκπροσώπους της Επιτροπής να αναλάβουν 
ηγετικό ρόλο στον διάλογο·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 62
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει ότι (διαγραφή) πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η 
πεποίθηση των διαφόρων ενδιαφερομένων ότι θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικός 
διάλογος, στο πλαίσιο του πολυμερούς φόρουμ, 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· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 63
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει ότι (διαγραφή) 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· (διαγραφή)

Or. pl

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 64
Παράγραφος 9

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, ιδίως της χρήσης ανεξάρτητων 
εισηγητών· ωστόσο απαιτούνται βελτιώσεις για την αποφυγή της χρήσης της 
διαδικασίας επίτευξης συναίνεσης για την εξασφάλιση του ελάχιστου κοινού 
παρονομαστή· ενθαρρύνει επίσης σθεναρά τους εκπροσώπους της Επιτροπής να
συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 65
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει ότι η επανασύγκληση του πολυμερούς φόρουμ της ΕΕ προστέθηκε την 
τελευταία στιγμή στην ανακοίνωση και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να 
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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 ιδίως 
της χρήσης ανεξάρτητων εισηγητών· επισημαίνει, ωστόσο ότι απαιτούνται 
βελτιώσεις για την αποφυγή της χρήσης της διαδικασίας επίτευξης συναίνεσης για την 
εξασφάλιση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή· προτρέπει επίσης τους 
εκπροσώπους της Επιτροπής να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο·

Or. it

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει εκπροσώπους διαφόρων εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων που έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιούν 
τις συμβάσεις προμηθειών και άλλα εργαλεία δημόσιας πολιτικής για την 
προαγωγή της ΕΚΕ, να συγκροτήσουν το δικό τους «εργαστήριο» στο πλαίσιο της 
«συμμαχίας» και να ενσωματώσουν τα πορίσματά τους στο μελλοντικό έργο τους·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 67
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αυξήσει τη συμμετοχή στο πολυμερές 
φόρουμ συμπεριλαμβάνοντας επενδυτές, τον τομέα της εκπαίδευσης και δημόσιες 
αρχές, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα συνεχούς 
διαλόγου για την επίτευξη κοινών στόχων·

Or. en
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 68
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πολυμερές φόρουμ για την ΕΚΕ πρέπει να αναλάβει τον 
ρόλο κύριου εταίρου της Επιτροπής προτείνοντας δείκτες, μέτρα αξιολόγησης και 
παρακολούθησης,, ακόμη και πρότυπα, καθώς είναι το μόνο φόρουμ το οποίο 
παρέχει ισόρροπη εκπροσώπηση του γενικού συμφέροντος, με τη συμμετοχή των 
δύο πλευρών του κλάδου, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και εταιρειών·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 70
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 71
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τον στόχο της ανακοίνωσης για σύνδεση της ΕΚΕ με τη δέσμη στόχων της 
Λισαβόνας και στηρίζει την αρχή της «υπεύθυνης ανταγωνιστικότητας» ως 
αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος της Επιτροπής για καινοτομία και 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 72
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τον στόχο της ανακοίνωσης για σύνδεση της ΕΚΕ με τη δέσμη στόχων της 
Λισαβόνας· προκαλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες να συμπεριλάβουν στην υποβολή 
εκθέσεών τους τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στους στόχους της Λισαβόνας 
για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κοινωνική ένταξη, αντιμετώπιση 
της γήρανσης του πληθυσμού, αειφόρο ανάπτυξη και αυξημένη καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 73
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τον στόχο της ανακοίνωσης για σύνδεση της ΕΚΕ με τους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 74
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τον στόχο της ανακοίνωσης για σύνδεση της ΕΚΕ με τη δέσμη στόχων της 
Λισαβόνας επειδή ακριβώς θεωρεί ότι μια σοβαρή διαχείριση της ΕΚΕ από την 
πλευρά των επιχειρήσεων, μπορεί να συντελέσει τόσο στην αύξηση των θέσεων 
εργασίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και στο σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζόμενων όσο και στην προώθηση της έρευνας – και 
ανάπτυξης των τεχνολογικών καινοτομιών·

Or. el
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Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 75
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. αναγνωρίζει ότι οι αποτελεσματικοί κανόνες ανταγωνισμού, εντός και εκτός της 
Ευρώπης, αποτελούν καίριο στοιχείο διασφάλισης υπεύθυνης επιχειρηματικής 
πρακτικής, ιδίως παρέχοντας τη δυνατότητα δίκαιης μεταχείρισης και πρόσβασης 
των τοπικών ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 76
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, υπεύθυνων πρακτικών 
προσλήψεων, χωρίς διακρίσεις, που προωθούν την απασχόληση των γυναικών και 
των μειονεκτούντων ατόμων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 77
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 78
Παράγραφος 12

12. σημειώνει με λύπη τις ασυνέπειες μεταξύ, αφενός, των ανταγωνιστικών στρατηγικών 
προμηθειών εταιρειών που έχουν ως στόχο ολοένα μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση 
του κόστους και, αφετέρου, των δημόσιων εκούσιων δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο 
της ΕΚΕ που αποσκοπούν στην αποφυγή πρακτικών εκμετάλλευσης στην 
απασχόληση και στην προαγωγή μακροχρόνιων σχέσεων με προμηθευτές·
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Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 79
Παράγραφος 12

12. σημειώνει με λύπη 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·

Or. it

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 80
Παράγραφος 12

12. σημειώνει την αντίφαση 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·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 81
Παράγραφος 12

12. χαιρετίζει τον διάλογο σχετικά με τον τρόπο συμβιβασμού των ανταγωνιστικών 
στρατηγικών προμηθειών εταιρειών που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ευελιξίας
και τη μείωση του κόστους και (διαγραφή) των εκούσιων δεσμεύσεων στο πλαίσιο 
της ΕΚΕ (διαγραφή)·

Or. es
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 82
Παράγραφος 12

12. χαιρετίζει τον διάλογο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν 
οι ανταγωνιστικές στρατηγικές προμηθειών εταιρειών που έχουν ως στόχο ολοένα 
μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση του κόστους με τις εκούσιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο 
της ΕΚΕ που αποσκοπούν στην αποφυγή πρακτικών εκμετάλλευσης στην 
απασχόληση και στην προαγωγή μακροχρόνιων σχέσεων με προμηθευτές·

Or. en

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 83
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. προτείνει εν προκειμένω, οι αξιολογήσεις και η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 
εταιρειών που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνες να επεκταθούν προκειμένου να 
καλύψουν τις δραστηριότητές τους και τις δραστηριότητες των υπεργολάβων τους 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΕ ευνοεί επίσης 
τρίτες χώρες και ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ που αφορούν, συγκεκριμένα, την ελευθερία σύστασης συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, την απαγόρευση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας, και 
ειδικότερα τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους αυτόχθονες και τις μειονοτικές
ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 84
Παράγραφος 13

13. (διαγραφή) ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήματα 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, 

Or. en
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Τροπολογία: Mario Mantovani

Τροπολογία 85
Παράγραφος 13

13. αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για τις 
επιχειρήσεις εάν αντιμετωπίζεται ως μέσο, και όχι ως περαιτέρω φραγμός, 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·

Or. it

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 86
Παράγραφος 13

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 87
Παράγραφος 13

13. αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και 
ζητεί την ενσωμάτωση κοινωνικών πολιτικών, όπως είναι ο σεβασμός των 
εργασιακών δικαιωμάτων, η δίκαιη μισθολογική πολιτική, η αποφυγή των 
διακρίσεων, η δια βίου μάθηση κ.ά. και περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση τη 
δυναμική προώθηση μιας αειφόρου ανάπτυξης, 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·

Or. el
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 88
Παράγραφος 13

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· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13

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· επισημαίνει σχετικά
τα σημαντικά οφέλη που αποφέρει η ΕΚΕ στις εταιρείες, επί παραδείγματι 
ενισχύοντας την αφοσίωση του καταναλωτή, προσελκύοντας επενδυτές, 
διασφαλίζοντας μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους των εργαζομένων, και 
ενισχύοντας την επιρροή στην κοινωνία·

Or. es

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης της θετικής εικόνας των ιδιωτικών εταιρειών 
ως παραγόντων ανάπτυξης και εργοδοτών, που συντελούν στην προώθηση του 
επιχειρηματικού πνεύματος·

Or. en
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 91
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου 
μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία χρόνια· 
(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 92
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου 
μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία χρόνια· σημειώνει 
ότι ο αριθμός των εν λόγω εκθέσεων αυξάνεται συνεχώς από το 1993·

Or. de

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 93
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου 
μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία χρόνια, 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο αριθμός αυτός παραμένει πλέον μάλλον στάσιμος και 
ότι μόνο μια μικρή μειονότητα χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και αρχές, 
καλύπτει την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας ή ασκεί ανεξάρτητη 
παρακολούθηση και εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 94
Παράγραφος 14

14. επισημαίνει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών 
μεγαλύτερου μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία 
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χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός παραμένει πλέον μάλλον στάσιμος, ότι οι 
εν λόγω εκθέσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν πάρα πολλούς ανόμοιους δείκτες, 
και ότι πάσχουν από έλλειψη αξιοπιστίας και από πολύ περιορισμένο ρόλο των 
κοινωνικών εταίρων ή των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών ΜΚΟ όσον αφορά την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 95
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου 
μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία χρόνια και 
εκφράζει την επιθυμία του για τη συνέχιση της εν λόγω πρακτικής·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 96
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου 
μεγέθους οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων τα τελευταία 
χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός παραμένει πλέον μάλλον στάσιμος·
επαναλαμβάνει τη στήριξή του για μια ολοκληρωμένη εταιρική στρατηγική 
πληροφόρησης όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές 
πτυχές·

Or. es

Τροπολογία: Mario Mantovani

Τροπολογία 97
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. προτείνει τη σύσταση μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας για τις εταιρείες για θέματα 
κοινωνικής ευθύνης·

Or. it
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Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 98
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικά τα υψηλά και συνεπή επίπεδα 
παρακολούθησης μέσω της υποχρεωτικής υποβολής κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών εκθέσεων που θα περιλαμβάνουν στοιχεία για την εφαρμογή των 
συλλογικών συμφωνιών, τις επιδοτήσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ ή τα κράτη 
μέλη καθώς και τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων· πιστεύει ότι οι εν 
λόγω εκθέσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 99
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 100
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 101
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 102
Παράγραφος 15

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 (διαγραφή)
ενός ελάχιστου ορίου ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των 
μικρότερων επιχειρήσεων· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 103
Παράγραφος 15

15. επαναλαμβάνει τη στήριξη του Κοινοβουλίου για την υποβολή ολοκληρωμένων 
εκθέσεων κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού περιεχομένου από τις 
εταιρείες (διαγραφή)· 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·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 104
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. αναγνωρίζει τους υφιστάμενους περιορισμούς του «κλάδου» της ΕΚΕ σε σχέση με 
τη μέτρηση της εταιρικής συμπεριφοράς, τον κοινωνικό έλεγχο και την
πιστοποίηση, ιδίως σε σχέση με το κόστος, τη συγκρισιμότητα και την 
ανεξαρτησία, και πιστεύει ότι θα είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα 
επαγγελματικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικές προϋποθέσεις στον εν 
λόγω τομέα·
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Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 105
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. συνιστά στην Επιτροπή να επεκτείνει την ευθύνη των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων εταιρειών με περισσότερους από 1000 εργαζόμενους προκειμένου να 
συμπεριλάβει το καθήκον των ίδιων των μελών των διοικητικών συμβουλίων να 
ελαχιστοποιούν κάθε τυχόν επιβλαβή κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών·

Or. it

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 106
Παράγραφος 15 a (νέα)

15a. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ΕΚΕ αποτελεί 
μόνιμο στοιχείο της εδραιωμένης παράδοσης μικρών, μεσαίων και μεγάλων 
εταιρειών· απορρίπτει συνεπώς απερίφραστα την απαίτηση υποβολής εκθέσεων για 
την ΕΚΕ· είναι της γνώμης ότι αυτό θα επέβαλε σημαντική γραφειοκρατική και 
οικονομική επιβάρυνση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ιδιαίτερα και, 
προπάντων, θα αντέβαινε  στον κατά κοινή αποδοχή εκούσιο χαρακτήρα της ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 107
Παράγραφος 16

16. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
(EMAS) της ΕΕ, ιδίως την απαίτησή του για εξωτερικό έλεγχο και την υποχρέωση 
των κρατών μελών να προωθήσουν το σύστημα, και πιστεύει ότι υπάρχουν 
δυνατότητες ανάπτυξης παρεμφερών συστημάτων σχετικά με την προστασία των 
εργατικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 108
Παράγραφος 17

17. πιστεύει ότι οι καταναλωτές, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ή να απορρίπτουν προϊόντα/προμηθευτές, θέσεις 
εργασίας και εταιρείες αναλόγως του βαθμού ευθύνης τους από την άποψη των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών·

Or. da

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 109
Παράγραφος 17

17. στηρίζει τον κώδικα ορθής πρακτικής του Οργανισμού για τη Διεθνή Κοινωνική και 
Περιβαλλοντική Σήμανση (International Social and Environmental Accreditation and 
Labelling Alliance (ISEAL), ως εξέχον παράδειγμα προαγωγής της συνεργασίας 
μεταξύ υφιστάμενων πρωτοβουλιών επισήμανσης, κατά προτίμηση έναντι της 
δημιουργίας νέων κοινωνικών σημάτων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 110
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. προτρέπει την ΕΕ να εγκρίνει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο επισήμανσης προϊόντων στο 
πλαίσιο του οποίου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών των εργαζομένων θα αποτελούν τμήμα του συστήματος 
επισήμανσης·

Or. da
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Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 111
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τα θύματα, 
περιλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών, θα μπορούν να προσφεύγουν κατά 
ευρωπαϊκών εταιρειών στα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 112
Παράγραφος 18

18. επαναλαμβάνει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της ΕΚΕ· 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 
επιπροσθέτως της επιβολής υποχρεώσεων μέσω της εκπόνησης πανευρωπαϊκών 
αρχών «δήλωσης συμφερόντων» για τα επενδυτικά κεφάλαια· (διαγραφή) 

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 113
Παράγραφος 18

18. επισημαίνει 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·

Or. en
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Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 114
Παράγραφος 18

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, ζητεί την εκπόνηση πανευρωπαϊκών 
αρχών «δήλωσης συμφερόντων» για τα επενδυτικά κεφάλαια (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 115
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. επισημαίνει ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη 
δημιουργία κινήτρων για υπεύθυνη παραγωγή και υπεύθυνη επιχειρηματική 
πρακτική· πιστεύει ωστόσο ότι η κατάσταση είναι επί του παρόντος αδιαπέραστη 
για τους καταναλωτές λόγω της σύγχυσης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών 
προδιαγραφών προϊόντων και των συστημάτων επισήμανσης προϊόντων, τα οποία 
συντελούν όλα στην υπονόμευση των υφιστάμενων κοινωνικών σημάτων 
προϊόντων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, ταυτόχρονα, οι εταιρείες 
επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος λόγω της εναλλαγής μεταξύ πολλών 
διαφορετικών εθνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών· επισημαίνει επίσης ότι είναι 
δαπανηρή η θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης για την εποπτεία της 
κοινωνικής επισήμανσης προϊόντων, ιδίως για τις μικρότερες χώρες, και ότι ως εκ 
τούτου θα πρέπει να θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. da

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 116
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. καλεί την Επιτροπή να ρυθμίσει την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη εκ 
μέρους των γενικών ή κεντρικών επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσει 
καταχρήσεις στην ανάθεση συμβάσεων υπεργολαβίας και την εξωτερική ανάθεση
εργαζομένων και να θεσπίσει μια διαφανή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για 
όλες τις εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 117
Παράγραφος 19

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 καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει νέους δείκτες για τη 
μέτρηση της ενημέρωσης και της κατανάλωσης των κοινοτικών προϊόντων με 
οικολογικό σήμα και του μεριδίου παραγωγής επιχειρήσεων καταχωρημένων στο 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 118
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ευρωπαϊκού 
οργανισμού επισήμανσης με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών, περιβαλλοντικών, 
οικολογικών και καταναλωτικών οργανώσεων και οργανώσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κλπ.· ο οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνες 
και να πραγματοποιεί αποστολές στο εξωτερικό προκειμένου να συνεργάζεται με 
αντίστοιχους οργανισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. da

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 119
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 120
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 121
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 122
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 123
Παράγραφος 20

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 κατόπιν αιτήματος εταιρειών ή οιασδήποτε ομάδας 
ενδιαφερομένων·

Or. en
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Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 124
Παράγραφος 21

21. συνιστά στην Επιτροπή να επεκτείνει τα καθήκοντα των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων εταιρειών με περισσότερους από 1000 εργαζόμενους προκειμένου να 
συμπεριλάβει μια υποχρέωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων για 
ελαχιστοποίηση του επιβλαβούς περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 125
Παράγραφος 21

21. (διαγραφή) πιστεύει ότι οι πολιτικές για την ΕΚΕ μπορούν να ενισχυθούν (διαγραφή)
μέσω της βελτίωσης της ενημέρωσης και της καλύτερης εφαρμογής των υφιστάμενων 
νομοθετικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει απευθείας, να 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·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 126
Παράγραφος 21

21. πέραν της 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 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·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 127
Παράγραφος 21

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· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 128
Παράγραφος 21

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 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 ή το εργασιακό ντάμπινγκ όσον 
αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τους κώδικες συμπεριφοράς που έχουν 
υιοθετήσει εκουσίως·

Or. el

Τροπολογία: Mario Mantovani

Τροπολογία 129
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. επαναλαμβάνει την ανάγκη χρήσης απλής, εύληπτης γλώσσας προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να προαγάγουν την ΕΚΕ·

Or. it
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 130
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 131
Παράγραφος 22

22. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή (διαγραφή) πρέπει να καταβάλλει μεγάλες 
προσπάθειες προκειμένου να αξιοποιήσει 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
(διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 132
Παράγραφος 22

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, η οποία θεσπίζει την προτεραιότητά 
της προσθέτοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες στις συμβάσεις τους, και 
αποκλείοντας εταιρείες, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις διαφθοράς· καλεί (διαγραφή)
την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να εφαρμόζουν (διαγραφή) κριτήρια τα οποία θα 
διασφαλίζουν ότι όλες οι μη επιστρεπτέες ενισχύσεις και τα δάνεια χορηγούνται σε 
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 133
Παράγραφος 22

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 ή μετεγκατάστασης· 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·

Or. el

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 134
Παράγραφος 22

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, 
αξιοποιώντας το παράδειγμα της σύνδεσης της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με
τη συμμόρφωση με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ στις Κάτω Χώρες και με το πρότυπο SA8000 CSR σε ορισμένες
ιταλικές επαρχίες·

Or. en
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Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 135
Παράγραφος 22

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· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων πληρούν τα 
αυστηρότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για έργα που αντιβαίνουν στους συμφωνηθέντες στόχους της 
πολιτικής της ΕΕ σχετικά, επί παραδείγματι, με την ενέργεια ή τους εξοπλισμούς·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 136
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. επαναλαμβάνει ότι έχει αναπτυχθεί κατάλληλη ρύθμιση και νομοθεσία στον τομέα 
του μη αναγκαστικού δικαίου, επί παραδείγματι μέσω της νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων, και ότι η εν λόγω νομοθεσία προσφέρει κίνητρα στις εταιρείες που 
συμμορφώνονται με τις αρχές της ΕΚΕ, παρέχοντας παράλληλα στις εταιρείες που 
δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει τις αρχές της ΕΚΕ τον απαραίτητο χρόνο 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 137
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που επαναλαμβάνονται στην ανακοίνωση περί υποστήριξης 
και προαγωγής από πλευράς της Επιτροπής της ΕΚΕ στο σύνολο των τομέων 
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δραστηριότητάς της και ζητεί να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια προκειμένου οι 
εν λόγω δεσμεύσεις να μετουσιωθούν σε απτές πράξεις για όλους·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 138
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση κατά της παραβίασης 
και της μη εφαρμογής των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων ΕΚΕ στα κράτη 
μέλη όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
ή η τριμερής δήλωση της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 139
Παράγραφος 24

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· δεδομένου ότι τα εν λόγω θέματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
διαλόγου για την ΕΚΕ, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα συγκεκριμένα
ζητήματα και να διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή 
τους, περιλαμβανομένης καθοδήγησης για την διεύρυνση των καθηκόντων των 
μελών των διοικητικών συμβουλίων σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο για την 
προαγωγή της επιτυχίας της εταιρείας στον βαθμό που αυτό δεν υπονομεύει το 
δημόσιο συμφέρον·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 140
Παράγραφος 24

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· επισημαίνει ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
διαλόγου για την ΕΚΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτά τα ιδιαίτερα 
ζητήματα και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους·

Or. it

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 141
Παράγραφος 24

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· δεδομένου ότι τα εν λόγω θέματα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
διαλόγου για την ΕΚΕ, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει αυτά τα θέματα και να 
διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 142
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. συνιστά η Επιτροπή να επεκτείνει τα καθήκοντα των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων εταιρειών με περισσότερους από 1000 εργαζόμενους προκειμένου να 
συμπεριλάβουν την υποχρέωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων για 
ελαχιστοποίηση του επιβλαβούς περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών·
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Or. en

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 143
Παράγραφος 25

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· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, 
συγκεκριμένα, μηχανισμούς που διασφαλίζουν το δικαίωμα σε δίκαιη και προσιτή 
δικαστική διαδικασία κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημία από ευρωπαϊκές 
εταιρείες· τονίζει τη σημασία του κονδυλίου B34000 του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
πιλοτικά σχέδια όπως αυτά που σχετίζονται με τη συνεισφορά των εργαζομένων στην 
κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 144
Παράγραφος 25

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· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, 
συγκεκριμένα, μηχανισμούς που διασφαλίζουν το δικαίωμα σε δίκαιη και προσιτή 
δικαστική διαδικασία κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημία από ευρωπαϊκές 
εταιρείες· τονίζει τη σημασία του κονδυλίου B34000 του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
πιλοτικά σχέδια όπως αυτά που σχετίζονται με τη συνεισφορά των εργαζομένων στην 
κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 145
Παράγραφος 25

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

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 146
Παράγραφος 25

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, των υποθηκευμένων κεφαλαίων για 
τη στήριξη της ΕΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Επιτροπής, και της εστίασης του 3 % της έρευνας στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στις επιχειρήσεις στην κοινωνία στο 
πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη· 
ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από την Επιτροπή για τη στήριξη 
της ΕΚΕ σε σχέση με εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες 
μέσω των προγραμμάτων της για την παροχή εξωτερικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 147
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. χαιρετίζει τη δέσμευση να καταστεί η εκπαίδευση ένας από τους οκτώ τομείς 
δράσης προτεραιότητας, ζητεί τη βαθύτερη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στο πρόγραμμα 
Σωκράτης, την παροχή ενός ευρέος φάσματος υλικών ΕΚΕ στο μελλοντικό 
ευρωπαϊκό κέντρο διδακτικών πόρων, και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
επιγραμμικού καταλόγου εμπορικών σχολών και πανεπιστημίων για την ΕΚΕ και 
την αειφόρο ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 148
Παράγραφος 25 β (νέα)

25β. επισημαίνει ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη παρέχει σε κυβερνητικές 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις όσα και στις επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή 
να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τον κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των άμεσων δραστηριοτήτων της, καθώς και να 
αναπτύξει πολιτικές με στόχο να ενθαρρύνει το προσωπικό των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ να αναλάβει εκούσια δέσμευση στην κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 149
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των κανόνων του 
ΠΟΕ· σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της ενημέρωσης όσον 
αφορά διεθνώς συμπεφωνημένα πρότυπα (διαγραφή), όπως οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ, η τριμερής δήλωση της ΔΟΕ και οι αρχές του Ρίο· χαιρετίζει την 
υποστήριξη που παρέχεται για την υλοποίηση αυτών των στόχων 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·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 150
Παράγραφος 26

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· (διαγραφή) χαιρετίζει την 
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υποστήριξη που παρέχεται για την υλοποίηση των στόχων αυτών στην ανακοίνωση 
για την αξιοπρεπή εργασία· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 151
Παράγραφος 26

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· τονίζει, ωστόσο, ότι η ενσωμάτωση του εν λόγω θέματος 
δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάχρησης με στόχο τη δημιουργία εμπορικών 
φραγμών· 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·

Or. de

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 152
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της
και να εισαγάγει σε όλες τις διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς συμφωνίες 
δεσμευτικά άρθρα 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· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών σημείων επαφής του ΟΟΣΑ, ιδίως σε σχέση με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων και αρχών της 
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αειφόρου ανάπτυξης για τις οποίες ευθύνονται ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω των 
δραστηριοτήτων τους και της συνολικής αλυσίδας παραγωγής που συνδέεται με 
αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. it

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 153
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της, 
και να εισαγάγει σε όλες τις διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς συμφωνίες 
δεσμευτικά άρθρα 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· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη λειτουργία των 
εθνικών σημείων επαφής, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση αναφορών 
συγκεκριμένων κρουσμάτων εικαζόμενων παραβιάσεων σε όλα τα στάδια των 
δραστηριοτήτων και αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 154
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της, 
και να εισαγάγει σε όλες τις διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς συμφωνίες 
δεσμευτικά άρθρα 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· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη λειτουργία των 
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εθνικών σημείων επαφής, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση αναφορών 
συγκεκριμένων κρουσμάτων εικαζόμενων παραβιάσεων σε όλες τις 
δραστηριότητες και αλυσίδες εφοδιασμού ευρωπαϊκών εταιρειών παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 155
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. σημειώνει τη συμβολή του διεθνούς κινήματος δίκαιου εμπορίου στην πρωτοπόρο
εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών επί εξήντα έτη και στην 
απόδειξη ότι οι εν λόγω πρακτικές είναι βιώσιμες και αειφόρες σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την εμπειρία 
του κινήματος δίκαιου εμπορίου και να διερευνήσει συστηματικά με ποιον τρόπο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω εμπειρία στο πλαίσιο της ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 156
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην 
ΕΕ και εγκαταστάσεις παραγωγής σε χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα ΣΓΠ+ 
συμμορφώνονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά σύμφωνα και τις διεθνείς 
συμφωνίες στις οποίες βασίζεται η συμμετοχή της χώρας υποδοχής τους στο ΣΓΠ+ 
και ότι τα προάγουν ενεργά·

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 157
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. προτρέπει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να υιοθετούν αρχές της ΕΚΕ στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους σε τρίτες χώρες, ειδικά όσον αφορά τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που σχετίζονται με τα εργασιακά 
πρότυπα και την κοινωνική δικαιοσύνη, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 
δυνατότητα επίτευξης αρμονικής ισορροπίας παγκοσμίως μεταξύ της οικονομικής 
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ανάπτυξης και των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

Or. pt

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 158
Παράγραφος 27

27. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη» για υποστήριξη της ΕΚΕ ως δράσης προτεραιότητας και ζητεί την 
ουσιαστική υλοποίησή της από την Επιτροπή σε συνεργασία με εγχώριες 
επιχειρήσεις καθώς και με ευρωπαϊκές εταιρείες με δραστηριότητες στο εξωτερικό 
και με ενδιαφερόμενους σε αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την καταπολέμηση της 
φτώχειας και τη δημιουργία δίκαιης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Alejandro Cercas

Τροπολογία 159
Παράγραφος 27

27. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη» για υποστήριξη της ΕΚΕ ως δράσης προτεραιότητας και καλεί την ΓΔ 
Ανάπτυξης της Επιτροπής να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διάλογο για την 
ΕΚΕ· ζητεί από την ΓΔ Ανάπτυξης να εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των καταχρήσεων και της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς στη 
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού και τις πρακτικές υπεργολαβίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των 
εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ευθύνη της επιχείρησης που 
αναθέτει την υπεργολαβία·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 160
Παράγραφος 27

27. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη» για υποστήριξη της ΕΚΕ ως δράσης προτεραιότητας και καλεί την ΓΔ 
Ανάπτυξης της Επιτροπής να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διάλογο για την 
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ΕΚΕ· ζητεί από την ΓΔ Ανάπτυξης να εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των καταχρήσεων και της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς στη 
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού και τις πρακτικές υπεργολαβίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των 
εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ευθύνη της επιχείρησης που 
αναθέτει την υπεργολαβία·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 161
Παράγραφος 27

27. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη» για υποστήριξη της ΕΚΕ ως δράσης προτεραιότητας και καλεί την 
Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο του διαλόγου για την ΕΚΕ, να ερευνήσει τις συνθήκες 
εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων τους·

Or. fr

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 162
Παράγραφος 28

28. προτείνει η Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων στην ΕΚΕ 
μέσω συνεργασίας με (διαγραφή) 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 
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Mario Mantovani

Τροπολογία 163
Παράγραφος 28

28. προτείνει η Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή ΜΜΕ στην ΕΚΕ μέσω συνεργασίας 
με εμπορικά επιμελητήρια και άλλους ενδιάμεσους φορείς, προσφέροντας ειδική 
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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·

Or. it

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 164
Παράγραφος 28

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 και 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·

Or. pl

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 165
Παράγραφος 28

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· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 166
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. συνιστά να διεξάγει η Επιτροπή μια εις βάθος πανευρωπαϊκή μελέτη για τους 
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διάφορους τρόπους με τους οποίους οι ΜΜΕ δύνανται να συμμετάσχουν στην ΕΚΕ 
και για τα κίνητρα προκειμένου να υιοθετήσουν τις αρχές ΕΚΕ σε εθελοντική 
ατομική βάση, και να αντλήσει τα κατάλληλα διδάγματα από την αποκτηθείσα 
εμπειρία και ορθή πρακτική στον εν λόγω τομέα·

Or. pt

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 167
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. προτρέπει την Επιτροπή να δρομολογήσει μια εκστρατεία για την προώθηση του 
κοινού ευρωπαϊκού σήματος προϊόντων· πιστεύει ότι οι εταιρείες θα έχουν ένα 
κίνητρο να χρησιμοποιήσουν το σήμα προϊόντων μόνον εάν οι καταναλωτές 
αναγνωρίζουν το σήμα· υπογραμμίζει ότι αυτό το είδος ενημερωτικής εκστρατείας
είναι δαπανηρό και εάν από την αρχή οι καταναλωτές ανταμείψουν τις εταιρείες 
που χρησιμοποιούν το σήμα πολλές εταιρείες θα παρακινηθούν να υιοθετήσουν 
εθελοντικά τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές·

Or. da

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 168
Παράγραφος 29

29. χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην ανακοίνωση για την ενίσχυση της 
συμμετοχής 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·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 169
Παράγραφος 29

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Or. es

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 170
Παράγραφος 29

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· παραπέμπει στις 
ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης που είναι κατάλληλες για την προώθηση της 
ΕΚΕ και, συγκεκριμένα, την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε πολυεθνικές εταιρείες·

Or. da

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 171
Παράγραφος 30

30. συνιστά η μελλοντική έρευνα για την ΕΚΕ να μην περιορίζεται στα οικονομικά 
επιχειρήματα υπέρ της, να εστιάζει στην (διαγραφή) αειφόρο ανάπτυξη, 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 και ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 172
Παράγραφος 30

30. συνιστά η μελλοντική έρευνα για την ΕΚΕ να μην περιορίζεται στα οικονομικά 
επιχειρήματα υπέρ της, να εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και 
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της αειφόρου ανάπτυξης σε μακροεπίπεδο (ΕΕ και κράτη μέλη), μεσοεπίπεδο 
(βιομηχανικούς κλάδους και αλυσίδες εφοδιασμού) και μικροεπίπεδο (ΜΜΕ), και 
τη μεταξύ τους διασύνδεση, καθώς και στον αντίκτυπο των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και των πιθανών παραβιάσεων των αρχών της ΕΚΕ· στηρίζει τον 
ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει εν προκειμένω η ευρωπαϊκή ακαδημία 
επιχειρήσεων στην κοινωνία· 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·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 173
Παράγραφος 30

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· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 174
Παράγραφος 30

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 στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα και των πιθανών 
παραβιάσεων των αρχών που σχετίζονται με την 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·

Or. en
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Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 175
Παράγραφος 30

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, σε 
συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ερευνητές βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών και στην οποία θα περιγράφονται οι νέες τάσεις και θα περιέχονται 
συστάσεις για μελλοντικές δράσεις·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 176
Παράγραφος 31

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, την προώθηση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, τη στήριξη των αρχών του δίκαιου εμπορίου και 
της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και τη μείωση των κρουσμάτων παραβίασης των 
διεθνών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών προτύπων, από πλευράς 
επιχειρήσεων όπου τυχόν εμφανιστεί το εν λόγω πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 177
Παράγραφος 31

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· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει, 
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ιδιαίτερα, τον αντίκτυπο της ανεπαρκούς ρύθμισης και να εγκρίνει προτάσεις για 
την αύξηση των υπεύθυνων επενδύσεων από εταιρείες και την ευθύνη των 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 178
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. αναγνωρίζει ότι αρκετές διεθνείς πρωτοβουλίες ΕΚΕ είναι βαθύτερα εδραιωμένες 
και έχουν επιτύχει νέα ωριμότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης 
δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών «G3» από την πρωτοβουλία για την 
υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, του αποκλεισμού 200 επιχειρήσεων από 
το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και του διορισμού ειδικού 
εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 179
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τις παγκόσμιες 
εκκλήσεις για τη μεταρρύθμιση του εταιρικού δικαίου, όπως η θεμελιώδης 
απαίτηση για πραγματική ΕΚΕ, ενσωματωμένη σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 180
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ειδική έρευνα για τον εν λόγω αντίκτυπο και 
να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση των υπεύθυνων επενδύσεων από εταιρείες 
καθώς και της ευθύνης τους·

Or. it
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 181
Παράγραφος 32

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 182
Παράγραφος 34

34. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επιτυχία του Διατλαντικού Επιχειρηματικού 
Διαλόγου για την ΕΚΕ της δεκαετίας του 1990, διοργανώνοντας έναν παρόμοιο 
διάλογο εν καιρώ·

Or. en

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 183
Παράγραφος 34

34. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επιτυχία του Διατλαντικού Επιχειρηματικού 
Διαλόγου για την ΕΚΕ της δεκαετίας του 1990, διοργανώνοντας έναν παρόμοιο 
διάλογο (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 184
Παράγραφος 34 α (νέα)

34a. ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών πρωτοβουλιών για πλήρη 
διαφάνεια στα έσοδα ευρωπαϊκών εταιρειών όσον αφορά τις δραστηριότητές τους 
σε τρίτες χώρες, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε ζώνες συγκρούσεων και την απόρριψη των 
δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων συμπεριλαμβανομένων των «συμφωνιών της 
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χώρας υποδοχής» που συνάπτουν εταιρείες για να υπονομεύσουν ή να αποφύγουν 
τις ρυθμιστικές απαιτήσεις σε τέτοιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 185
Παράγραφος 34 β (νέα)

34β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη στήριξη και την ενίσχυση 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ, ιδίως διεξάγοντας μια αναθεώρηση της 
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών εθνικών σημείων επαφής και του ρόλου 
τους στην αποτελεσματική μεσολάβηση μεταξύ των ενδιαφερομένων για την 
επίλυση διαφορών· ζητεί την ανάπτυξη ενός μοντέλου για ευρωπαϊκά εθνικά σημεία 
επαφής με βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη θέσπισή τους, την προβολή, την 
προσβασιμότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους και τον χειρισμό των 
καταγγελιών· ζητεί ευρεία ερμηνεία του ορισμού των επενδύσεων στην εφαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα θέματα 
που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού καλύπτονται από διαδικασίες εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 186
Παράγραφος 34 α (νέα)

34a. ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας υπεύθυνης διαχείρισης και παραγωγής στις εμπορικές σχολές της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 187
Παράγραφος 35

35. ζητεί υποστήριξη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο καλώντας σημαντικές επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετάσχουν σε 
νέες τομεακές προσεγγίσεις που καλύπτουν τομείς όπως οι κατασκευές, τα χημικά 
και η γεωργία· ζητεί να ενισχυθεί η έρευνα για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, να δοθεί η 
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δυνατότητα εργασιών προσέγγισης ιδίως σε χώρες της Κεντρικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης, και να αναπτυχθούν δείκτες αειφορίας σε συνδυασμό με 
χρηματιστήρια σε αναδυόμενες αγορές·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 188
Παράγραφος 35 α (νέα)

35a. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές συμφωνίες συνεργασίας με 
τις αναπτυσσόμενες χώρες κεφάλαια για την έρευνα, την παρακολούθηση και την 
παροχή βοήθειας για την επίλυση κοινωνικών, ανθρωπιστικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της αλυσίδας
εφοδιασμού εταιρειών με έδρα στην ΕΕ σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 189
Παράγραφος 36

36. χαιρετίζει καταρχήν τα σχέδια του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τη 
δημιουργία προτύπου κοινωνικής ευθύνης·

Or. de

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 190
Παράγραφος 36

36. λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης σχετικά με τα πρότυπα κοινωνικής ευθύνης και καλεί την 
ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία να διασφαλίσει ότι το όποιο αποτέλεσμα θα είναι 
συνεπές με τα διεθνή πρότυπα και τις συμφωνίες, και με τη δυνατότητα εγγύησης 
παράλληλων μεθόδων εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 191
Παράγραφος 37

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή καθώς και σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που 
κατονομάζονται σε αυτό.

Or. en
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