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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή για τη δημιουργία ενός βήματος 
διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ και εντός των κρατών μελών το οποίο θα 
διευκολύνει την ανταλλαγή άριστων πρακτικών και θα αυξήσει την κατανόηση σχετικά 
με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ωστόσο ότι η Επιτροπή 
δεν πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη θέσπιση ενός ακόμη περιττού ρυθμιστικού 
πλαισίου το οποίο εισάγει κανόνες οι οποίοι δεν υφίστανται στα σχετικά κράτη μέλη·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή εταιριών στις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα 
πρέπει πάντοτε να είναι εθελοντικού χαρακτήρα και ότι δραστηριότητες εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν τις δραστηριότητες του 
δημόσιου τομέα όπου τέτοιου είδους μέτρα ορθώς απαιτούνται και πρέπει να είναι 
ανεξάρτητα από ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία ισχύουν για φορείς του δημόσιου τομέα·

3. ενθαρρύνει τις εταιρίες να αποφασίσουν μεμονωμένα σχετικά με τους δείκτες αναφοράς 
για λύσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· πιστεύει ότι οι δραστηριότητες εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης οι οποίες δεν προέρχονται από το εσωτερικό των εταιριών αλλά 
επιβάλλονται έξωθεν θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα στην προθυμία των 
εταιριών να επενδύσουν, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ως εκ τούτου θα 
μπορούσαν να μειώσουν τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και τις προσπάθειες για την 
εξάλειψη της φτώχειας·

4. επικροτεί το διάλογο ο οποίος ενθαρρύνει τις εταιρίες να δημιουργήσουν μια λογική 
ισορροπία μεταξύ δεοντολογικών ζητημάτων, αποκόμισης κέρδους και 
ανταγωνιστικότητας· απορρίπτει την έννοια ότι προσπάθειες για την αύξηση των κερδών 
είναι ασυμβίβαστες με τη δεοντολογική συμπεριφορά και αναγνωρίζει τα οφέλη στην 
ευημερία και στη βιωσιμότητα που προκύπτουν από ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές· 
τονίζει τη δεοντολογική και εμπορική ευθύνη για την επ' ουδενί παραβίαση βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ελευθεριών την οποία θα πρέπει να φέρουν όλες οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες· τονίζει επίσης την 
ευθύνη των εταιριών που εμπλέκονται ως εργοδότες ή ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτές τις 
χώρες ότι επ' ουδενί δεν πρέπει να επωφελούνται της υφιστάμενης καταπίεσης των 
πολιτών.


