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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος ορισμός που περιέχεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 25 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη (ΕΚΕ) επιμένει στη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
συλλογικές συμβάσεις ως προϋπόθεση για υπεύθυνη συμπεριφορά και διασαφηνίζει το 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η ευθύνη αυτή, απαιτώντας την ενσωμάτωση, σε στενή 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, «ανησυχιών κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
δεοντολογικού χαρακτήρα καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα των καταναλωτών» στις 
αντίστοιχες ενέργειες και βασικές στρατηγικές των επιχειρήσεων· επαναλαμβάνει ότι η 
ΕΚΕ πρέπει να επεκταθεί στη στάση των επιχειρήσεων έναντι των τρίτων χωρών ή εντός 
αυτών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους προς τις αναθεωρηθείσες το 2011 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και προς τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα1 και υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες αυτές, κυρίως στον τομέα των 
παγκόσμιων οικονομικών δραστηριοτήτων, δεν έχουν ακόμα φτάσει σε μια ισχυρή 
δέσμευση για τον σεβασμό και την επανεξέταση των σχετικών περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων και των προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται η συμμόρφωση μιας επιχείρησης προς 
τις απαιτήσεις της κοινωνικής ευθύνης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· θεωρεί ότι 
είναι καίριας σημασίας η ύπαρξη αποτελεσματικών και διαφανών δεικτών που θα 
επιτρέπουν την αξιολόγηση των ακριβών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων από συστημική άποψη·

4. τονίζει ότι καθένα από τα 27 κράτη μέλη πρέπει να επισπεύσει την αναθεώρηση του 
εθνικού του σχεδίου δράσης για την ΕΚΕ και την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων για την 
εφαρμογή των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων 
αρχών του ΟΗΕ, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Δεκέμβριο 
του 2013· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν κατά την εκπόνηση των 
σχεδίων αυτών τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων, των 
οργανώσεων των εργοδοτών και των εθνικών  οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΟΑΔ)· ζητεί από την ΕΕ να ενεργήσει κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η άντληση 
διδαγμάτων από την εμπειρία όσων κρατών μελών έχουν ήδη εισέλθει σε αυτή τη 

                                               
1 Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 17η σύνοδος, 21 Μαρτίου 2011, έκθεση του 
Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και 
άλλες επιχειρήσεις, John Ruggie: ‘Κατευθυντήριες γραμμές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 
Εφαρμογή του πλαισίου "προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση" των Ηνωμένων Εθνών»‘ (A/HRC/17/31) 
(στο εξής: «Κατευθυντήριες γραμμές των ΗΕ»)
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διαδικασία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις κατευθυντήριες γραμμές 
που περιέχονται στο πρότυπο ISO 26000, από την πλέον πρόσφατη έκδοση των 
κατευθυντήριων γραμμών της Πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative) καθώς και από τη γραμμή που χάραξε η 
ευρωπαϊκή ομάδα εθνικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες 
χώρες, πρέπει να επεκταθεί σε τομείς όπως η οργάνωση της εργασίας, η ποιότητα της 
απασχόλησης, η ισότητα ευκαιριών, η κοινωνική συμμετοχή, η καταπολέμηση των 
διακρίσεων και η συνεχής κατάρτιση·

6. ζητεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, ούτως 
ώστε να τηρούνται τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα που καθορίζονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του ΟΟΣΑ 
και του ΟΗΕ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις, εξαγωγικές πιστώσεις, χρηστή 
διακυβέρνηση, ανταγωνισμό, ανάπτυξη, εμπόριο, επενδύσεις και άλλες πολιτικές και 
συμφωνίες·  στο πλαίσιο αυτό συνιστά να χρησιμοποιηθούν ως βάση τόσο η συνεργασία 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και των καταναλωτών όσο και οι 
σχετικές γνώμες των ΕΟΑΔ, όπως το έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις  
δημόσιες συμβάσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή η ευρωπαϊκή ομάδα εθνικών 
οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί τη διενέργεια εμπεριστατωμένων και 
κατάλληλων μελετών αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων προκειμένου να 
εντοπιστούν ενδεχόμενες ασυμφωνίες προς τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, και 
επιμένει στην ανάγκη  για συντονισμό με την Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις 
Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να αποφευχθούν 
ανομοιόμορφες και αντιφατικές ερμηνείες των κατευθυντήριων αυτών αρχών· 
υπενθυμίζει, παρότι αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για την ΕΚΕ το πλαίσιο του ΟΗΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σπουδαιότητα  του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 16 αυτού, το 
οποίο κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας, ένα 
δικαίωμα  το οποίο πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη και να αποτελεί αναφορά για τη 
στήριξη των πολιτικών στον τομέα της ΕΚΕ στην ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξισορρόπησης της επιχειρηματικής ελευθερίας με τα άλλα δικαιώματα που 
διασφαλίζονται στον Χάρτη καθώς και με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για την ΕΚΕ· επικροτεί, σχετικώς, τις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για 
τη συγκέντρωση στοιχείων και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την ύπαρξη και την 
ερμηνεία της επιχειρηματικής ελευθερίας·

7. υπόσχεται να συνεχίσει να υψώνει συνεχώς τον πήχυ των προσδοκιών του ότι τα θεσμικά 
όργανα και οι υπάλληλοι της ΕΕ, του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μη εξαιρουμένου, καθώς και οι Ειδικοί αντιπρόσωποι της ΕΕ ανά χώρα και 
περιοχή θα καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων καθώς και των απαιτήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
όλες τις εξωτερικές σχέσεις και δράσεις της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διενεργούν μελέτες αντίκτυπου στα θεμελιώδη δικαιώματα πριν τη σύναψη και 
κατά την αξιολόγηση των πολυμερών και διμερών εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών και κατά τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και να διασφαλίζουν 
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τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων·

8. αναγνωρίζει ότι οι εθνικοί θεσμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς ακολουθούν τις 
αρχές των Παρισίων, βρίσκονται σε κατάλληλη θέση για να στηρίζουν την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών και, όταν δεν το επιτυγχάνουν, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν τους εθνικούς θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί με τις 
επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των καταναλωτών ως 
σημαντικούς εταίρους για την προαγωγή του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, κράτους και 
κοινωνίας των πολιτών και προωθώντας διεθνώς αναγνωρισμένα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραμμές· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν και, όπου είναι 
αναγκαίο, να διευρύνουν τις εντολές των εθνικών θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ώστε να καταστήσουν τον θεσμό αποτελεσματικότερο ή, όπου δεν υπάρχει θεσμός για 
την εφαρμογή των αρχών των Παρισίων, να πράξουν τα αναγκαία για τη δημιουργία του 
και καλεί την ΕΕ να παράσχει την κατάλληλη στρατηγική στήριξη· δεσμεύεται να 
καθιερώσει τακτική ετήσια ανταλλαγή απόψεων με τους εθνικούς θεσμούς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και/ή της 
Υποεπιτροπής Νομικών θεμάτων, στηριζόμενο στα πορίσματα της ανταλλαγής απόψεων 
της Υποεπιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με τη «Διάσκεψη κορυφής 2011» μεταξύ 
της ΕΕ και διαμεσολαβητών των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να 
συμπληρώσει τις ανταλλαγές αυτές με στοχοθετημένα εργαστήρια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις επιχειρήσεις·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, στις 
14 Ιουνίου 2012, της Σύστασης αριθ. 202 σχετικά με τα εθνικά κατώτατα όρια κοινωνικής 
προστασίας· αναλαμβάνει να εγγράψει το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις 
ημερήσιες διατάξεις των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες, κυρίως με 
αυτές οι οποίες έχουν με την ΕΕ προνομιακή σχέση· ζητεί η ΕΚΕ να ενσωματωθεί στις 
συμβατικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και ζητεί η μετάφραση των Κατευθυντήριων 
Γραμμών του ΟΗΕ να γίνει, εν ανάγκη, από το μεταφραστικό δυναμικό του ΕΚ ή άλλων 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ·  

10. ζητεί από την ΕΕ, ιδιαίτερα δε από την Επιτροπή, να εξασφαλίσει ότι τα δημοσιονομικά 
μέσα, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (EΜΔΔΑ), να θεωρούν τους εθνικούς θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
οι οποίοι εφαρμόζουν τις αρχές των Παρισίων βασικούς εταίρους για την επίτευξη των 
στόχων τους και να τους στηρίζουν ώστε να αποκομίζεται το μέγιστο όφελος από τη 
μοναδική θέση τους ως εμπειρογνωμόνων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να 
δημιουργηθεί ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ εμπλεκομένων μερών, μεταξύ των οποίων 
κρατικές αρχές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματίες και, προς τον 
σκοπό αυτό:

(1) να διασφαλίσει ότι το ζήτημα της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» και οι πτυχές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων των 
μεμονωμένων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς
Χρηματοδοτικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και 
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(2) να αναπτύξει ειδική στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον 
Εκδημοκρατισμό και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την 
κατάρτιση και την ανάπτυξη προσόντων στον τομέα της ΕΚΕ και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους εθνικούς θεσμούς 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις 
εμπορικές ενώσεις και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11. επιμένει, για να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) θα προωθεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, μέσα στην 
ποικιλομορφία της, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πορεία προς την 
βιώσιμη και άνευ αποκλεισμών πρόοδο και ανάπτυξη, οι κατευθύνσεις της ΕΕ σχετικά με  
την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των μη οικονομικών πληροφοριών 
(συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και των σχετικών με τη 
διακυβέρνηση) των εταιρειών πρέπει να εξασφαλίζει διαφάνεια παρέχοντας ένα σαφές, 
μη διφορούμενο, κοινό και προκαθορισμένο πλαίσιο, που θα περιέχει ειδική αναφορά στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και αρχές του ΟΟΣΑ και των ΗΕ και θα βασίζεται σε αντικειμενικούς δείκτες 
σχετικά με τα εξής: ισότητα γυναικών και ανδρών, που θα καλύπτει το ζήτημα των 
διαφορών στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών και της αναλογίας των γυναικών σε 
υπεύθυνες θέσεις· τις αμοιβές των νέων· τη δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετέχουν 
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και να διεξάγουν συλλογικές διαπραγματεύσεις· την 
αποτελεσματική διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στον χώρο εργασίας και το ζήτημα 
των εργαζομένων με αναπηρία·

12. ζητεί από την ΕΕ να καλύψει τις εσωτερικές ανεπάρκειες όσον αφορά τις ικανότητες και 
τις εμπειρίες, εφαρμόζοντας εκτεταμένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με 
«ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις» σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε 
όλους τους τομείς δράσης·

13. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη για βελτίωση της 
εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας που να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες για το 
ζήτημα ‘επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα’ και να αναπτύξουν νέες λύσεις που να 
αποσκοπούν να θέσουν σε βάση ισότητας τις ημεδαπές επιχειρήσεις με αυτές των τρίτων 
χωρών, για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ·

14. ζητεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλυσίδα εφοδιασμού να τυγχάνουν του δέοντος 
σεβασμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία ανταποκρίνονται, 
μεταξύ άλλων, στις προδιαγραφές των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού 
ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου 
και να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τομείς που μπορούν να έχουν σημαντικό 
αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι οι παγκόσμιες και 
τοπικές αλυσίδες παραγωγής, τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, η υπεργολαβία, η 
υφαρπαγή γαιών και οι ζώνες στις οποίες το εργατικό δίκαιο και η προστασία των 
εργαζομένων δεν επαρκούν, οι ζώνες παραγωγής επικίνδυνων για το περιβάλλον και την 
υγεία προϊόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζει 
η ΕΕ, συγκεκριμένα δε για το πρόγραμμα FLEGT στον τομέα των δασών, και 
υποστηρίζει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως η Πρωτοβουλία Διαφάνειας για την 
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Εξορυκτική Βιομηχανία (ITIE)·

15. ζητεί όπου η ΕΕ ή χώρες μέλη της είναι εμπορικοί εταίροι, (π.χ. σε δημόσιες συμβάσεις, 
κρατικές επιχειρήσεις, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, εγγυήσεις εξαγωγικών 
πιστώσεων, ευρείας κλίμακας προγράμματα σε τρίτες χώρες), να αποτελεί προτεραιότητα 
η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και αρχών του ΟΟΣΑ και των ΗΕ, η οποία θα 
αντικατοπτρίζεται σε ειδικές ρήτρες, οι δε επιχειρήσεις που κατάφωρα παραβιάζουν τα 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων να υφίστανται συνέπειες· ζητεί η υπό σχεδίαση «Eυρωπαϊκή πλατφόρμα για 
την εξωτερική Συνεργασία και ανάπτυξη» να συμμετάσχει στον καθορισμό των σχετικών 
λεπτομερειών για την βελτίωση τόσο της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 
συνδυασμένων μηχανισμών και δημοσιονομικών μέσων εξωτερικής συνεργασίας της ΕΕ, 
όσο και της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ, των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και άλλων παραγόντων αυτού του τομέα·

16. επιμένει στη σπουδαιότητα του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός 
και αποκατάσταση» και θεωρεί ότι οι τρείς στυλοβάτες του, ήτοι η ευθύνη του κράτους 
να προστατεύει από τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ευθύνη των 
επιχειρήσεων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάγκη αποτελεσματικότερης 
πρόσβασης σε μέτρα αποκατάστασης, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κατάλληλων 
μέτρων που θα καταστούν δυνατή την υλοποίησή τους·

17. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους και οι υπεργολαβικές τους, ως 
εκ του βάρους τους στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση και την διάδοση κοινωνικών και εργασιακών προτύπων στον κόσμο· 
αναγνωρίζει ότι οι καταγγελίες κατά εταιριών της ΕΕ οι οποίες ασκούν δραστηριότητες 
εκτός Ένωσης συχνά είναι καλύτερο να ρυθμίζονται επί τόπου· σημειώνει ότι τα Εθνικά 
Σημεία επαφής του ΟΟΣΑ, μη δικαιοδοτικοί μηχανισμοί που εδρεύουν στα κράτη μέλη, 
μπορούν να μεσολαβούν σε ευρύ φάσμα διαφορών σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, ωστόσο, μεγαλύτερες προσπάθειες από τις εταιρίες για την 
ανάπτυξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών ευθυγραμμισμένων με τα κριτήρια 
αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ και να 
αναζητήσουν περαιτέρω καθοδήγηση από διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα δε από τις προσφάτως ενημερωθείσες κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις 10 αρχές του Παγκόσμιου 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη ΙSΟ 26000 και την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
τροποποιήσει διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που περιέχονται στον κανονισμό 
Βρυξέλλες Ι και, ιδιαίτερα, την εισαγωγή της αρχής της αναγκαστικής δικαιοδοσίας 
«forum necessitatis»· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης της πρόσβασης στα 
μέσα προσφυγής για τα θύματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός ΕΕ, μέσω μεταρρυθμίσεων των κανονισμών 
Βρυξέλλες Ι και Ρώμη ΙΙ· καλεί για αποτελεσματικά μέτρα για την άρση των υφισταμένων 
εμποδίων στον δρόμο προς τη δικαιοσύνη, όπως είναι οι υπερβολικές δικαστικές δαπάνες, 
μέσω πρωτοβουλιών όπως η ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για συλλογικές προσφυγές ή 
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η επίλυση του προβλήματος της χωριστής νομικής προσωπικότητας των επιχειρήσεων.

19. ζητεί την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας για τις 
εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας όσον αφορά την 
εξαγωγή τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για ενέργειες κατά των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να προσεγγίσει το ζήτημα 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο των διευρύνσεων· ωστόσο, εκφράζει τη 
λύπη του για τη μη ουσιαστική αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων ένταξης με τις υποψήφιες χώρες καθώς και για την απουσία της εν 
λόγω έννοιας από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο 
«Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2012-2013» 
(COM(2012)0600)·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει τη 
διοργάνωση παγκόσμιων εκστρατειών, την εφαρμογή διεθνών κατευθυντήριων γραμμών 
και συμπληρωματικών νομοθετικών μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα 
επηρεάζουν θετικά τις ξένες κοινωνίες· υπενθυμίζει ότι ο θετικός αντίκτυπος των 
επιχειρήσεων στις ξένες κοινωνίες μπορεί να μετρηθεί, μεταξύ άλλων, από το πρίσμα της 
πρόσβασης των τοπικών πληθυσμών στους πόρους, από το πρίσμα της επισιτιστικής 
κυριαρχίας των πληθυσμών καθώς και από το πρίσμα της ενδογενούς ανάπτυξης των 
κοινωνιών.

22. ζητεί την εφαρμογή της αρχής «γνώριζε τον τελικό χρήστη σου» για την πρόληψη των 
παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα προηγούμενα ή τα επόμενα στάδια των 
παραγωγικών ή εμπορικών διαδικασιών·
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