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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. τονίζει ότι η τήρηση των βασικών κανόνων εργασίας (ΒΚΕ) και της ατζέντας 
αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών 
μπορεί να έχει θετικές συνέπειες για την οικονομία μίας χώρας καθώς εγγυάται την 
κοινωνικοπολιτική σταθερότητα και αναβαθμίζει το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού μίας χώρας· πιστεύει στο πλαίσιο αυτό ότι το να περιληφθεί κοινωνική ρήτρα 
στις συμφωνίες του ΠΟΕ είναι υψίστης σημασίας καθώς τα εργασιακά πρότυπα είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και την ενίσχυση της 
ενδογενούς ανάπτυξης σε φτωχές χώρες· επισημαίνει το γεγονός ότι οι κοινωνικές 
διατάξεις των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ παρουσιάζονται ως στόχοι 
προς επίτευξη και όχι ως νομικές δεσμεύσεις προς εφαρμογή, καθώς δεν υπάρχει διάταξη 
για πραγματικούς μηχανισμούς εφαρμογής· υπογραμμίζει συνεπώς τη σημασία της λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων για να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικές διατάξεις των 
προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ επιτυγχάνονται, υφίστανται επαρκή 
έλεγχο, επανεξετάζονται και αξιολογούνται·

2. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν πίεση στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να 
λειτουργήσουν ως πρότυπο σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και προαγωγής αποδκεκτών 
προτύπων εργασίας·

3. τονίζει ότι επανειλημμένες παραβάσεις των βασικών κανόνων εργασίας έχουν αναφερθεί 
σε αρκετές χώρες με καθεστώς ΣΓΠ+ χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει σς αναστολή των 
προτιμήσεων· θεωρεί ότι η μη επιβολή όρων υπονομεύει τις φιλοδοξίες της ΕΕ να προάγει 
την κοινωνική πολιτική και τους βασικούς κανόνες εργασίας παγκοσμίως και 
αντιστρατεύεται την αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών·

4. αναγνωρίζει ότι αν και η διεθνής τάση στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες 
προσανατολίζεται σταδιακά προς μια μεγαλύτερη αποδοχή των εργασιακών και 
κοινωνικών προτύπων που συνδέονται με τις εμπορικές ατζέντες, οι ΣΕΣ εξακολουθούν 
γενικά να περιέχουν λίγες αναφορές σε κοινωνικά πρότυπα· εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει μία ομοιογενή τακτική για την ενσωμάτωση μίας "κοινωνικής 
ρήτρας" σε όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει μία 
κοινωνική ρήτρα, σύμφωνα με άλλα διεθνώς συμφωνημένα και αναγνωρισμένα πρότυπα 
(δηλαδή τους βασικούς κανόνες εργασίας της ΔΟΕ) σε όλες τις εξωτερικές εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνάπτονται στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν 
στην προώθηση της παραγωγικής απασχόλησης, των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό, των αναδιανεμητικών μηχανισμών, της κοινωνικής προστασίας, της ισότητας 
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των φύλων, του κοινωνικού διαλόγου και της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
δικαιωμάτων στην εργασία·

6. καλεί τα μέρη των ΣΕΣ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν την πλήρη και παραγωγική 
απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης 
ανάπτυξης για όλες τις χώρες και ως πρωταρχικό στόχο της διεθνούς συνεργασίας, καθώς 
και να προωθούν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ευνοείται η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία για όλους 
σύμφωνα με την υπουργική διακήρυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του 
ΟΗΕ του 2006 για την πλήρη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία·

7. καλεί τα μέρη των ΣΕΣ να δεσμευτούν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την ιδιότητά τους ως μελών της ΔΟΕ και τη δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές 
και τα δικαιώματα κατά την εργασία και τη συνέχειά της, η οποία εγκρίθηκε από τη 
Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Εργασία κατά την 86η σύνοδό της το 1998, να σέβονται, να 
προωθούν και να υλοποιούν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας και της πρακτικής τους, τις 
αρχές που διέπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή:
α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος 

της συλλογικής διαπραγμάτευσης·
β) την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας·
γ) την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας· και
δ) την κατάργηση των διακρίσεων από πλευράς εργασίας και απασχόλησης·

8. τονίζει ότι εναπόκειται στις επιμέρους χώρες και στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν θα 
προσυπογράψουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ, εκφράζει όμως λύπη για την πλημμελή 
εφαρμογή και επιβολή των κοινωνικών προτύπων, ιδιαίτερα των συμβάσεων της ΔΟΕ και 
των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ορισμένες χώρες εταίρους της ΕΕ· καλεί 
συνεπώς την ΕΕ να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των 
κοινωνικών προτύπων· τονίζει με έμφαση το γεγονός ότι η ΔΟΕ επιτρέπει την επιβολή 
εμπορικών κυρώσεων σε χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους· καλεί την ΕΕ να ακολουθήσει μία προσέγγιση που να βασίζεται σε 
κίνητρα και κυρώσεις στο πλαίσιο των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικές διατάξεις των προτιμησιακών εμπορικών 
συμφωνιών της ΕΕ εφαρμόζονται αποτελεσματικά· τονίζει ότι το ΣΓΠ και το ΣΓΠ+ 
πρέπει να παρακολουθούνται με συνεκτικό τρόπο και η διαδικασία παρακολούθησης να 
γίνει περισσότερο διαφανής·

9. χαιρετίζει το σύστημα εποπτείας της ΔΟΕ για τα διεθνή πρότυπα εργασίας, το οποίο είναι 
μοναδικό διεθνώς και συμβάλλει στο να διασφαλίζεται ότι τα κράτη εφαρμόζουν τις 
συνθήκες που επικυρώνουν· τονίζει ότι η ΔΟΕ θα πρέπει να συνδράμει τις χώρες που 
ενδεχομένως έχουν πρόβλημα μέσω του κοινωνικού διαλόγου και τεχνικής βοήθειας·

10. επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει ήδη δεσμευτεί για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και 
την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης ιδιαίτερα στις εμπορικές συμφωνίες της· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ δεν εφαρμόζει τους δυνητικούς όρους που έχουν 
ενσωματωθεί στις διμερείς και περιφερειακές ΣΕΣ· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ να 
περιλάβει την κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και να 
διασφαλίσει την κύρωση και εφαρμογή των ΒΚΕ αποφεύγοντας ταυτόχρονα 
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παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανονισμούς, πχ στις ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγή, 
καθώς σε τέτοιου είδους εξαιρέσεις eλλοχεύει ο κίνδυνος ενός "καθοδικού αγώνα 
δρόμου", που έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση ορισμένων κοινωνικών προτύπων·

11. επιμένει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική ανάπτυξη· επαναλαμβάνει ότι 
πρέπει να επιτρέπεται στη ΔΟΕ να υποβάλλει εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης στον ΠΟΕ 
σε περιπτώσεις εμπορικών διαφωνιών·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την καλή διακυβέρνηση στον 
οικονομικό, φορολογικό και δικαστικό τομέα, καθώς αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης·

13. υπενθυμίζει ότι η ΕΚΕ αποτελεί μια αρχή σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις 
ενσωματώνουν οικειοθελώς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους στην 
επιχειρηματική στρατηγική τους· επισημαίνει ότι η εφαρμογή των πρακτικών της ΕΚΕ 
μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, πράγμα ζωτικής σημασίας 
για την κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη· επισημαίνει ωστόσο ότι η 
ανομοιογένεια της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς οι επιχειρήσεις 
έχουν αναπτύξει διαφορετικά πρότυπα για την κοινωνική λογοδοσία, την υποβολή 
εκθέσεων και τους ελέγχους, θέτει ζήτημα συγκρισιμότητας· αναγνωρίζει τις προσπάθειες 
της ΕΕ για την εφαρμογή πιο γενικευμένων κατευθύνσεων για τον ορισμό και το χειρισμό 
της ΕΚΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι η διαφοροποίηση και η ανομοιογένεια της έννοιας 
εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί την ΕΕ να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες στα 
διεθνή φόρα προκειμένου να απαλλάξει την εταιρική κοινωνική ευθύνη από μία εντελώς 
εθελοντική προσέγγιση και να καθορίσει σαφείς νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς και 
αποτελεσματικούς τρόπους για να καθίστανται υπόλογες σε περιπτώσεις παραβιάσεων·
θεωρεί, για παράδειγμα, ότι όταν οι πολυεθνικές εταιρείες ζητούν επενδυτικές εγγυήσεις 
από τα κράτη μέλη, οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να συνδέονται με την εφαρμογή των 
επίσημων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΚΕ·

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μία προορατική προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων των προσαρμογών και της 
αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση·

15. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ με πιο προορατικό 
τρόπο και να δημιουργήσει μία ευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για την 
παιδική εργασία, όπου οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες που 
κάνουν χρήση παιδικής εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου· φρονεί ότι η γραμμή 
αυτή πρέπει να διαθέτει μικρό αλλά επαρκές ερευνητικό δυναμικό ώστε να μπορεί α) να 
δημοσιεύει ετήσια έκθεση με τα πορίσματά της και β) να στηρίζει τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες στην προσπάθεια να εξαλείψουν την παιδική εργασία από την αλυσίδα 
εφοδιασμού τους·

16. καλεί την ΕΕ να λάβει επειγόντως τα κατάλληλα μέτρα σε διεθνές επίπεδο για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, το οποίο παρατηρείται στις επιχειρηματικές 
πρακτικές ορισμένων χωρών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών στις οποίες η ΕΕ 
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παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια·

17. επισημαίνει την ανάγκη επίτευξης μιας κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και την κοινωνία· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την 
ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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