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Τροπολογία 1
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες της ΔΟΕ 
για τις ρήτρες εργασίας (δημόσιες 
συμβάσεις) (αριθ. 94) και τη συλλογική 
διαπραγμάτευση (αριθ. 154),

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις αρχές για την 
ενδυνάμωση των γυναικών, που 
παρουσίασε ο ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2010 
και οι οποίες προσφέρουν καθοδήγηση 
για την ενδυνάμωση των γυναικών στον 
τόπο εργασίας, στην αγορά και στην 
κοινωνία και είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ της UNIFEM (UN
Development Fund for Women) και του 
UNGC (UN Global Compact)·

Or. en

Τροπολογία 3
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το «Σχέδιο 
Συνεκτικότητας», ένα σχέδιο που 
προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ του 
Climate Disclosure Standards Board
(CDSB), της Global Reporting Initiative
(GRI), του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και 
της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για 
το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) 
και αποσκοπεί στην υποστήριξη μιας 
μεγαλύτερης συνεκτικότητας στην 
προσέγγιση της ζήτησης και της 
προσφοράς εταιρικών πληροφοριών 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος,

Or. en

Τροπολογία 4
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που 
εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής 
τον Οκτώβριο του 2010 σχετικά με τα κενά 
διακυβέρνησης μεταξύ αφενός των μέσων 
και των προτύπων της διεθνούς εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και αφετέρου της 
υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας
(γνωστή και ως «μελέτη του 
Εδιμβούργου»), τα πορίσματα της οποίας 
δημοσιεύθηκαν στην ετήσια έκθεση του 
2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε 
για λογαριασμό της Επιτροπής τον 
Οκτώβριο του 2010 σχετικά με τα κενά 
διακυβέρνησης μεταξύ αφενός των μέσων 
και των προτύπων της διεθνούς εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και αφετέρου της 
υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας
(γνωστή και ως «μελέτη του 
Εδιμβούργου»), τα πορίσματα της οποίας 
δημοσιεύθηκαν στην ετήσια έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 2011, για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία 
ενστερνίστηκε απόλυτα το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο,

Or. en
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Τροπολογία 5
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής COM(2011)0896 για οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. de

Τροπολογία 6
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο: «Στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
2010-2015» (COM(2010)0491),

Or. en

Τροπολογία 7
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις μειώνουν την 
προθυμία για κοινωφελή δράση·1
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__________________
1Ανάλυση της σχέσης μεταξύ του World
Giving Index και του δείκτη ρύθμισης 
του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας 
της Κολωνίας· 
http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/wirt
schaft-und-ethik/archiv/beitrag/84129

Or. de

Τροπολογία 8
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια 
ελεύθερη κοινωνία οι επιχειρήσεις δεν θα 
πρέπει να εξαναγκάζονται να προβαίνουν 
σε κοινωφελή δράση·

Or. de

Τροπολογία 9
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προαιρετικός χαρακτήρας πρέπει να 
αποτελεί βασικό στοιχείο του ορισμού της 
ΕΚΕ και ότι πρέπει να διασαφηνιστεί η 
διαφορά μεταξύ (1) της αρχικής έννοιας 
της ΕΚΕ, δηλαδή του κοινωφελούς έργου 
των επιχειρήσεων ως ανάληψης της 
κοινωνικής τους ευθύνης, (2) της 
κοινωνικής δράσης των επιχειρήσεων 
βάσει νομοθεσίας, κανόνων και διεθνών 
προτύπων, (3) της αντικοινωνικής 
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δράσης των επιχειρήσεων, που αντίκειται 
στη νομοθεσία, τους κανόνες και τα 
διεθνή πρότυπα, είναι εγκληματική και 
συνιστά εκμετάλλευση, όπως πχ στην 
περίπτωση χρήσης παιδικής ή 
καταναγκαστικής εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι τρεις αυτές διαστάσεις 
συχνά συγχέονται στο πλαίσιο της 
συζήτησης για την ΕΚΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αντικοινωνική δράση των 
εταιρειών πρέπει να καταδικάζεται 
σθεναρά και ότι η εθελοντική κοινωφελής 
δράση ΕΚΕ πρέπει να υποστηρίζεται και 
να προάγεται· 

Or. de

Τροπολογία 10
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον 
επαναπροσδιορισμό των διεθνώς 
συμφωνημένων ελάχιστων εφαρμοστέων 
προτύπων αλλά για την καλύτερη 
κατανόηση και εφαρμογή του τρόπου με 
τον οποίο τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται 
απευθείας στις εταιρείες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον 
επαναπροσδιορισμό των διεθνώς 
συμφωνημένων ελάχιστων εφαρμοστέων 
προτύπων αλλά σε μια προσπάθεια 
εκτίμησης της εφαρμογής τους και 
καλύτερης κατανόησης του τρόπου με τον 
οποίο τα πρότυπα αυτά μπορούν να
εφαρμόζονται εύκολα και απευθείας σε
εταιρείες παντός μεγέθους·

Or. fr

Τροπολογία 11
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον 
επαναπροσδιορισμό των διεθνώς 
συμφωνημένων ελάχιστων εφαρμοστέων 
προτύπων αλλά για την καλύτερη 
κατανόηση και εφαρμογή του τρόπου με 
τον οποίο τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται 
απευθείας στις εταιρείες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται εσφαλμένα για
να προσδοθεί υποχρεωτικός χαρακτήρας 
στην κοινωφελή δράση των επιχειρήσεων 
και να καθιερωθεί επιπλέον υποχρεωτική 
υποβολή εκθέσεων·

Or. de

Τροπολογία 12
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον 
επαναπροσδιορισμό των διεθνώς 
συμφωνημένων ελάχιστων εφαρμοστέων 
προτύπων αλλά για την καλύτερη 
κατανόηση και εφαρμογή του τρόπου με 
τον οποίο τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται 
απευθείας στις εταιρείες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον 
επαναπροσδιορισμό των διεθνώς 
συμφωνημένων ελάχιστων εφαρμοστέων 
προτύπων αλλά για την καλύτερη 
κατανόηση, εφαρμογή και
παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο 
τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται απευθείας 
στις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 13
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
«εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» που 
χρησιμοποιείται συνήθως στα όργανα της 
ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται ως σχεδόν 
πανομοιότυπη με σχετικές έννοιες 
υπεύθυνης ή ηθικής 
επιχειρηματικότητας, «περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και διακυβέρνησης», βιώσιμης 
ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας·

Or. en

Τροπολογία 14
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η 
θέσπιση προτύπων για την εταιρική 
κοινωνική δράση μέσω νομοθεσίας και 
συλλογικών συμβάσεων· τονίζει ότι η 
προώθηση προαιρετικών μέτρων μπορεί 
μόνο να συμπληρώσει και όχι να 
αντικαταστήσει τις διατάξεις για την 
προστασία των εργαζομένων, τους 
αποτελεσματικούς ελέγχους και την 
επιβολή τυχόν κυρώσεων·

Or. de

Τροπολογία 15
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. εκτιμώντας ότι η πολυμερής 
προσέγγιση πρέπει να παραμείνει ο 
ακρογωνιαίος λίθος κάθε 
υποστηριζόμενης από την ΕΕ 
πρωτοβουλίας σχετικά με την ΕΚΕ, αλλά 
και η βάση της πλέον αξιόπιστης ΕΚΕ 
των ίδιων των επιχειρήσεων, ξεκινώντας 
από το τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 16
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Global
Reporting Initiative έχει προσφέρει την 
διεθνώς και με μεγάλη διαφορά ευρύτερα 
αποδεκτή μεθοδολογία για την 
επιχειρηματική διαφάνεια, καθώς και ότι 
η συγκρότηση του International
Integrated Reporting Council (IIRC) με 
τη συμμετοχή των σημαντικότερων στον 
κόσμο φορέων θέσπισης λογιστικών 
προτύπων δείχνει πως η ενσωμάτωση 
αναφορών σχετικά με την εταιρική 
βιωσιμότητα στους χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς θα έχει γίνει ο παγκόσμιος 
κανόνας μέσα σε λιγότερο από μία 
δεκαετία·

Or. en

Τροπολογία 17
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
καινοτόμο έργο του Prince's Accounting
for Sustainability Project, του TEEB for
Business και του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος του ΟΗΕ δίνει τώρα τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
κατανοήσουν πλήρως και ορθά τη 
χρηματική αποτίμηση της εξωτερικής 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
επίπτωσής τους και, συνεπώς, να την 
ενσωματώσουν στη χρηματοοικονομική
διαχείριση των εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 18
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ε. εκτιμώντας ότι έχει σημειωθεί 
εντυπωσιακή αλλαγή στην επενδυτική 
κοινότητα, δεδομένου ότι 1123 επενδυτές, 
οι οποίοι διαχειρίζονται συνολικά 
περιουσιακά στοιχεία ύψους 32 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υιοθέτησαν 
τις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες 
επενδύσεις (UNPRI)· το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ για τις Βιώσιμες Επενδύσεις 
εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά κοινωνικά 
υπεύθυνων επενδύσεων είχε φτάσει 
περίπου στα 7 τρισεκατομμύρια ευρώ τον 
Σεπτέμβριο του 2010, ενώ 82 επενδυτές, 
με κυριότερο την Aviva Global Investors, 
που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία 
ύψους 50 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 
ζητούν στη σύνοδο του ΟΗΕ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη να γίνει υποχρεωτική 
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η υποβολή εκθέσεων επιχειρηματικής 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 19
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α στ. εκτιμώντας ότι η δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ για την 
ΕΚΕ, η ανάληψη μιας σειράς πρότυπων 
και ερευνητικών σχεδίων και οι 
δραστηριότητες της πρώην Συμμαχίας 
για την Επιχειρηματικότητα έχουν 
διαμορφώσει ένα εδραιωμένο ιστορικό 
ευρωπαϊκής δράσης στο πεδίο της ΕΚΕ, 
μαζί με τη συνεχιζόμενη πολύτιμη 
συνεισφορά μιας «οικογένειας» 
ευρωπαϊκών οργανώσεων ΕΚΕ, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η CSR Europe, η 
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιχειρήσεων 
στην Κοινωνία (EABIS), , το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Κοινωνικών Επενδύσεων 
(Eurosif) και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για 
την Εταιρική Δικαιοσύνη (ECCJ)·

Or. en

Τροπολογία 20
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ζ. εκτιμώντας ότι, αν και είναι 
θεμελιώδους σημασίας η διαμόρφωση 
μιας βασικής δέσμης κοινών προτύπων 
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για την ΕΚΕ, οι διαφορές στην υλική 
έκφραση των διαφόρων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών ζητημάτων απαιτεί και 
διαφορετικές προσεγγίσεις στην ΕΚΕ, 
αναλόγως των διαφόρων τομέων της 
βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρικοί 
κώδικες δεοντολογίας έχουν 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο 
ξεκίνημα και τη συνειδητοποίηση της 
ΕΚΕ, αποτελούν όμως ανεπαρκή τρόπο 
αντιμετώπισης του θέματος, για λόγους 
όπως οι συχνές περιπτώσεις ασάφειας, η 
αναντιστοιχία προς υπάρχοντα διεθνή 
πρότυπα, οι περιπτώσεις αποφυγής των 
υλικών ζητημάτων ή η έλλειψη 
συγκρισιμότητας και διαφάνειας στην 
εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά 
με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα εγκρίθηκαν ομόφωνα στα 
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Ηνωμένα Έθνη, με την πλήρη 
υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών και 
των Διεθνών Εμπορικών Επιμελητηρίων, 
μεταξύ άλλων και για την έννοια του 
«έξυπνου μίγματος» ρυθμισμένων και 
εθελοντικών ενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 23
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην 
ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Ruggie, ζήτησε 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αποσαφηνίσουν και να υποστηρίξουν το 
ζήτημα της εξωεδαφικής δικαιοδοσίας 
για παραβιάσεις εκ μέρους επιχειρήσεων 
σε ευάλωτες τρίτες χώρες, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για την ΕΚΕ που είχε 
συγκαλέσει η τότε σουηδική Προεδρία, το 
οποίο στη συνέχεια ενσωματώθηκε στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, χωρίς όμως να έχει μέχρι 
σήμερα αναληφθεί κάποια σχετική 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 24
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ια (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 
της Επιτροπής σχετικά με τα κενά 
διακυβέρνησης μεταξύ, αφενός, των 
διεθνών μέσων και προτύπων ΕΚΕ και, 
αφετέρου, της ισχύουσας ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, γνωστή και ως «μελέτη του 
Εδιμβούργου», που δημοσιεύθηκε τον 
Οκτώβριο του 2010 και τα αποτελέσματά 
της ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση 
του 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
έγινε πλήρως αποδεκτή από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 25
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
το πλέον αξιόπιστο διεθνές πρότυπο ΕΚΕ 
και ότι η επικαιροποίησή τους, που 
εγκρίθηκε τον Μάιο του 2011, προσφέρει 
μια σημαντική ευκαιρία για την 
προώθηση της εφαρμογής της ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιγ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
εκδηλωθεί πολυάριθμες διεθνείς 
πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της 
υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων 
βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις, 
μεταξύ των οποίων η υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων από κινεζικές 
κρατικές επιχειρήσεις, η υποχρέωση των 
επιχειρήσεων να υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
ΕΚΕ που ανέπτυξε η κυβέρνηση της 
Ινδίας και η υποχρέωση των 
επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν την 
επίδοσή τους όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα, ως προϋπόθεση για την 
εισαγωγή στο χρηματιστήριο στη 
Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και τη 
Μαλαισία, αλλά και εκ μέρους της 
Securities and Exchange Commission
των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 27
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος της 
Δανίας περί οικονομικών καταστάσεων, 
του 2008, που αφορά τις εκθέσεις 
εταιρικής βιωσιμότητας, με 
συγκεκριμένες πρόσθετες υποχρεώσεις 
αναφοράς στην αλλαγή του κλίματος και 
τις συνέπειες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποδείχθηκε εξαιρετικά 
δημφιλής μεταξύ των επιχειρήσεων της 
Δανίας, το 97% των οποίων επέλεξε να 
παρουσιάσει σχετικές εκθέσεις, παρά τη 
διάταξη "συμμόρφωση ή εξήγηση" που 
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ίσχυε για τα τρία πρώτα χρόνια της 
εφαρμογής του·

Or. en

Τροπολογία 28
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία 
και η Δανία συμφώνησαν νε είναι οι δύο 
από τις τέσσερις χώρες μέλη του ΟΗΕ 
που θα ξεκινήσουν την εφαρμογή της 
δέσμευσης της διάσκεψης Ρίο +20 
σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για την 
εταιρική βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 29
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, της οποίας ηγήθηκαν οι 
Κάτω Χώρες, έδωσε την ευκαιρία να 
αναβαθμιστεί η προβολή και το καθεστώς  
τους, μέσω του συστήματος των 
«εθνικών σημείων επαφής», κατάργησε 
τον «επενδυτικό δεσμό» που εμπόδιζε την 
πλήρη εφαρμογή τους  και επέτρεψε την 
πλήρη ενσωμάτωση των αρχών του ΟΗΕ 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·
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Or. en

Τροπολογία 30
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020 
αναφέρεται πως υπάρχει άρρηκτη σχέση 
μεταξύ εταιρικής ευθύνης και εταιρικής 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 31
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιη (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 
«Πράσινοι νικητές», του 2009, που 
εξέτασε 99 διαφορετικές εταιρείες, έδειξε 
πως, σε 16 βιομηχανικούς τομείς, οι 
εταιρείες με ΕΚΕ απέδιδαν κατά 
τουλάχιστον 15% περισσότερο από τον 
μέσο όρο του τομέα τους, κάτι που 
αντιστοιχεί σε επιπλέον χρηματιστηριακή 
αξία ύψους 498 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 32
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ιθ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ιθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
Global CEO του 2012 έδειξε πως οι 
επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η 
ανάπτυξη απαιτεί στενή συνεργασία με 
τους τοπικούς πληθυσμούς και ότι, για 
παράδειγμα, πάνω από το 60% των 
επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αυξήσουν τις 
επενδύσεις τους, μέσα στα επόμενα τρία 
χρόνια, για να βοηθήσουν στην 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς 
δηλώσεων πολιτικής χάρη στις οποίες η 
ΕΚΕ έχει πλέον ενσωματωθεί στις 
πολιτικές και τη δράση της ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς 
δηλώσεων πολιτικής χάρη στις οποίες η 
ΕΚΕ έχει πλέον ενσωματωθεί στις 
πολιτικές και τη δράση της ΕΕ· ζητεί η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βασιστούν στη στρατηγική για την ΕΚΕ 
2014 – 2020 για να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα με σκοπό να ενθαρρύνουν τις 
εταιρείες να δεσμευτούν ως προς την 
ΕΚΕ·

Or. fr

Τροπολογία 34
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς 
δηλώσεων πολιτικής χάρη στις οποίες η 
ΕΚΕ έχει πλέον ενσωματωθεί στις 
πολιτικές και τη δράση της ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς 
δηλώσεων πολιτικής χάρη στις οποίες η 
ΕΚΕ έχει πλέον ενσωματωθεί στις 
πολιτικές και αποτελεί εδραιωμένη αρχή 
για τη δράση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι η ενεργός ανάληψη της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενισχύει 
την εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις 
και την κοινωνική αποδοχή αυτών·

Or. de

Τροπολογία 36
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση 
που παρατίθεται στην ανακοίνωση ως 
προς το γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 37
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση ως 
προς το γεγονός ότι η ΕΚΕ δεν αποτελεί 
νέα εξέλιξη, καθώς οι επιχειρήσεις 
ανέκαθεν συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία που δραστηριοποιούνται· η 
κοινωνική δράση στις μέρες μας αποτελεί 
βασικό στοιχείο της εδραιωμένης 
επιχειρηματικής κουλτούρα και μπορεί να 
αποτελέσει πρότυπο για άλλες 
επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 38
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες, 
καθώς και ότι η άμεση έκκληση, στις 
ανακοινώσεις της Επιτροπής το 2001 και 
το 2006, προς τις επιχειρήσεις ώστε να 
υιοθετήσουν την ΕΚΕ, απέτυχε να φέρει 
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα· τονίζει 
επίσης την ανάγκη να λάβουν μέρος στον 
διάλογο για την ΕΚΕ και οι ΜΜΕ, πολλές 
από τις οποίες το επιθυμούν, χωρίς να 
συνειδητοποιούν ότι πολλές από τις 
καθημερινές ενέργειές τους αποτελούν 
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στην πραγματικότητα βασικά στοιχεία 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 39
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·
εντούτοις, η ΕΚΕ μπορεί να εφαρμοστεί 
σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως 
μεγέθους ή κλάδου, τόσο σε πολυεθνικές 
όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο άμεσο 
περιβάλλον τους όσον αφορά τη βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη - αυτό όμως 
απαιτεί έναν ελάχιστο βαθμό διοικητικής 
επιβάρυνσης·

Or. de

Τροπολογία 40
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·

2. συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που 
παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το 
γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως επί το 
πλείστον σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες·



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 23/120 AM\

EL

τονίζει ότι η ρύθμιση όλων των 
οντοτήτων θα δημιουργούσε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, ενώ 
ταυτόχρονα θα ενίσχυε τις δυνατότητες 
παρακολούθησης και υλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 41
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. θεωρεί λυπηρό το ότι η ΕΚΕ 
επικεντρώνεται κυρίως στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα εις βάρος των 
κοινωνικών απαιτήσεων που, ωστόσο, 
είναι βασικής σημασίας για την 
επαναδημιουργία  ενός κοινωνικού 
κλίματος που να ευνοεί την οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική σύγκλιση·

Or. fr

Τροπολογία 42
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. πιστεύει ότι η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
δημιουργήσει τον πραγματικό κίνδυνο οι 
υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής, περιλαμβανομένων και 
εκείνων εντός της ΕΕ, να πέσουν θύματα 
της ίδιας της κοντόφθαλμης τακτικής 
τους να εστιάζουν μόνο σε μέτρα στενά 
εννοούμενης διαφάνειας και 
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υπευθυνότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και να παραβλέπουν την 
επείγουσα ανάγκη, τόσο στον 
χρηματοπιστωτικό όσο και στον 
βιομηχανικό τομέα, να αντιμετωπιστούν 
πιεστικά και γενικής φύσης προβλήματα 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και 
κοινωνικής αποδόμησης, κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο·

Or. en

Τροπολογία 43
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν στο μέλλον να είναι βιώσιμες 
μόνο αν υπάρχουν στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης οικονομίας και ότι δεν υπάρχει 
εναλλακτική πορεία πέρα από ένα μέλλον 
χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, όπου 
περιλαμβάνεται η διατήρηση του 
κοινωνικού και φυσικού κεφαλαίου του 
κόσμου, μια διαδικασία στην οποία η 
ΕΚΕ πρέπει να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 44
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 

3. πιστεύει ότι η κοινωνική δράση των 
επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες πρέπει να 
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συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων,
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

βελτιωθεί με την απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα, την ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, την εφαρμογή κατάλληλων 
ρυθμίσεων, την ουσιαστική ανάλυση του 
αντίκτυπου των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της 
αναγνώρισης του μεγέθους των 
παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία· καταδικάζει με σθένος την 
αντικοινωνική δράση των επιχειρήσεων 
που αντίκειται στη νομοθεσία, τους 
κανόνες και τα διεθνή πρότυπα, είναι 
εγκληματική και συνιστά εκμετάλλευση, 
όπως πχ στην περίπτωση χρήσης 
παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 45
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων
κατευθυντήριων γραμμών, η ουσιαστική 
ανάλυση του αντίκτυπου των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η ενίσχυση της 
αναγνώρισης του μεγέθους των 
παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

Or. de
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Τροπολογία 46
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων 
ρυθμίσεων, η ουσιαστική ανάλυση του 
αντίκτυπου των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η ενίσχυση της 
αναγνώρισης του μεγέθους των 
παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η ουσιαστική ανάλυση του 
αντίκτυπου των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η ενίσχυση της 
αναγνώρισης του μεγέθους των 
παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 47
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλης 
αυτορρύθμισης και αυτοοργάνωσης στην 
αγορά, η υποστήριξη των πρωτοβουλιών 
από τη δημόσια διοίκηση μέσω της 
δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών 
για τη συνεργασία ΕΚΕ και της παροχής 
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τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών,
όπως είναι ένα σύστημα κινήτρων, η 
ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία

Or. pl

Τροπολογία 48
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους που θα καθοδηγείται από τη 
γνωστοποίηση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πληροφοριών εκ μέρους 
των εταιρειών, η εφαρμογή δεσμευτικών
ρυθμίσεων, η ουσιαστική ανάλυση του 
αντίκτυπου των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η ενίσχυση της 
αναγνώρισης του μεγέθους των 
παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 49
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του τεράστιου
μεγέθους των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τις οποίες 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος,
τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από την 
ευρύτερη κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 50
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και η 
ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους 
των παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·

3. πιστεύει ότι μεταξύ των μελλοντικών 
μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ 
συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε 
παγκόσμια μέσα ΕΚΕ, η ώθηση από 
κορυφαίες επιχειρήσεις προς τους ομοίους 
τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, 
η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ, η 
υποστήριξη στις νέες πρωτοβουλίες στον 
κοινωνικό τομέα, η προσαρμογή της ΕΚΕ 
στις ΜΜΕ και η ενίσχυση της 
αναγνώρισης του μεγέθους των 
παγκόσμιων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από την ευρύτερη 
κοινωνία·
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Or. fr

Τροπολογία 51
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να εμβαθύνει την ΕΚΕ στην 
Ευρώπη με την κατάρτιση 
κατευθυντήριων γραμμών και την 
υποστήριξη πολυμερών πρωτοβουλιών 
για τους επιμέρους τομείς της 
βιομηχανίας, και καλεί τις κορυφαίες 
επιχειρήσεις και οργανώσεις να 
ενστερνιστούν την πρωτοβουλία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 52
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι οι φορείς εκπροσώπησης 
των εργαζομένων και η συμμετοχή των 
εργαζομένων στη διακυβέρνηση 
αποτελούν βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΚΕ· οι δημοκρατικά 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό 
της στρατηγικής ΕΚΕ της επιχείρησης 
και να λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο 
δράσης της Επιτροπής·

Or. de
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Τροπολογία 53
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 β. επαναλαμβάνει ότι η ΕΚΕ πρέπει να 
περάσει από τη διαδικασία στο 
αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 54
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που 
δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια 
ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη 
αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, 
και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα 
συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη 
στην ομόφωνη συμφωνία για τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ·

4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που 
δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια 
ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη 
αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, 
και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα 
συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με το θέμα της 
ενσωμάτωσης των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών, και δεοντολογικών 
παραμέτρων καθώς και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, χάρη στην ομόφωνη 
συμφωνία για τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ·

Or. en
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Τροπολογία 55
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που 
δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια 
ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη 
αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, 
και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα 
συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη 
στην ομόφωνη συμφωνία για τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ·

4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που 
δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια 
ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη 
αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, 
και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα 
συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη 
στην ομόφωνη συμφωνία για τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ· θεωρεί 
ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας πρέπει να 
αποτελεί βασικό στοιχείο του ορισμού της 
ΕΚΕ και ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ (1) της 
αρχικής έννοιας της ΕΚΕ, δηλαδή του 
κοινωφελούς έργου των επιχειρήσεων ως 
ανάληψης της κοινωνικής τους ευθύνης, 
(2) της κοινωνικής δράσης των 
επιχειρήσεων βάσει νομοθεσίας, κανόνων 
και διεθνών προτύπων, (3) της 
αντικοινωνικής δράσης των 
επιχειρήσεων, που αντίκειται στη 
νομοθεσία, τους κανόνες και τα διεθνή 
πρότυπα και συνιστά εκμετάλλευση, 
όπως πχ στην περίπτωση χρήσης 
παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας· 
εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
οι τρεις αυτές διαστάσεις συχνά 
συγχέονται στο πλαίσιο της συζήτησης 
για την ΕΚΕ· καταδικάζει με σθένος την 
αντικοινωνική δράση των εταιρειών και 
θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη 
πίεση στα κράτη για να μεταφέρουν τα 
διεθνή πρότυπα στην εθνική τους 
νομοθεσία και να τα εφαρμόζουν· 
επικροτεί τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
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μικρομεσαίες, για την εθελοντική 
κοινωφελή δράση τους στο πλαίσιο της 
ΕΚΕ και προτίθεται να προστατεύσει και 
να προωθήσει τη δράση αυτή· θεωρεί ότι, 
σε μια ελεύθερη κοινωνία, οι επιχειρήσεις 
δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να 
αναλαμβάνουν κοινωνική δράση·

Or. de

Τροπολογία 56
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που 
δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια 
ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη 
αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, 
και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα 
συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη 
στην ομόφωνη συμφωνία για τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ·

4. επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που 
δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια 
ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη 
αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, 
και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα 
συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη 
στην ομόφωνη συμφωνία για τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ και άλλα 
μέσα όπως το πρότυπο καθοδήγησης για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 
26000·

Or. en

Τροπολογία 57
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. θεωρεί ότι η «κοινωνική ευθύνη» θα 
πρέπει επίσης να σέβεται θεμελιώδεις 
αρχές και δικαιώματα όπως εκείνα που 
καθορίζει η ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων, 
ιδιαίτερα, του δικαιώματος του 
συνέρχεσθαι, του δικαιώματος για 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, της 
απαγόρευσης της καταναγκαστικής 
εργασίας, της κατάργησης της παιδικής 
εργασίας και της εξάλειψης των 
διακρίσεων στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 58
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. επιδοκιμάζει ανεπιφύλακτα τη 
συμβολή των Επιτρόπων απασχόλησης, 
επιχειρηματικότητας και εσωτερικής 
αγοράς και των υπηρεσιών τους, στην 
ανάπτυξη της προορατικής και 
εποικοδομητικής προσέγγισης που 
περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής. αναγνωρίζει τη συμβολή που 
είχαν στην ΕΚΕ και άλλα τμήματα της 
Επιτροπής, μέσω της διυπηρεσιακής 
ομάδας· καλεί, ωστόσο, τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής να ηγηθεί προσωπικά στο 
θέμα της ΕΚΕ και να εξασφαλίζει τον 
πλήρη ενστερνισμό της δέσμευσης της 
Επιτροπής σε σχέση με την ΕΚΕ, 
ιδιαίτερα στις γενικές διευθύνσεις 
περιβάλλοντος και εξωτερικών σχέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 59
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. συμφωνεί με την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής ως προς το ότι η τήρηση της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας και των 
συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη·

Or. it

Τροπολογία 60
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα 
οφέλη δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 
στάσης·

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει ότι η ΕΚΕ 
πρέπει να περιλαμβάνει κοινωνικά μέτρα, 
συγκεκριμένα δε για την επαγγελματική 
κατάρτιση, για τον συνδυασμό της 
οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, 
για τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 61
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 
στάσης·

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την ανεύθυνη 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 62
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 
στάσης·

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης
αντικοινωνικής στάσης·

Or. de

Τροπολογία 63
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
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που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 
στάσης·

που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 
στάσης· πιστεύει ότι υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία από έρευνες για να αποδειχτούν 
τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, και ότι θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
διάδοση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών αυτών· ζητεί τη διεξαγωγή νέας 
έρευνας για την ΕΚΕ, επικεντρωμένης 
στην αξιολόγηση του σωρευτικού 
αντικτύπου της μεταβολής στη 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων λόγω της 
ΕΚΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
γενικών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων 
προκλήσεων όπως οι εκπομπές άνθρακα, 
η οξίνιση των υδάτων, η ακραία φτώχεια, 
η παιδική εργασία ή η ανισότητα, και για 
τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν 
για τη μελλοντική συμμετοχή της 
Ευρώπης στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 

5. δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν οι 
επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο 
επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη 
δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί 
δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης 
στάσης, καθώς και ότι θα πρέπει να 
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στάσης· παρακολουθείται η τήρηση των 
δεσμεύσεων, και παράλληλα να 
προβλέπεται μηχανισμός ουσιαστικής 
λογοδοσίας για την αντιμετώπιση της μη 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 65
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούν την ΕΚΕ ως πρόφαση 
για ανειλικρινές μάρκετινγκ των 
προϊόντων τους, ιδίως χρησιμοποιώντας 
ψευδή ή μη τεκμηριωμένα οικολογικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία θα μπορούσαν 
να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.

Or. es

Τροπολογία 66
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η ΕΚΕ καθίσταται 
διαρκώς σημαντικότερη για την 
κοινωνική άδεια λειτουργίας μιας 
επιχείρησης, δεδομένης της κοινωνικής 
διαμαρτυρίας όπως τα κινήματα τύπου 
«Occupy», οι κοινωνικές συγκρούσεις και 
ενίοτε οι ρήξεις στις εργασιακές σχέσεις· 
πιστεύει ότι πρέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να υιοθετήσει την ΕΚΕ ως δική 
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της «κοινωνική άδεια» ώστε να επιτύχει 
εμπορικά και οικονομικά οφέλη με άλλες 
χώρες και περιοχές του κόσμου· θεωρεί, 
ειδικότερα, ότι η ΕΚΕ πρέπει να ανήκει 
στον κορμό των εμπορικών πολιτικών 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 67
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ 
δεν είναι αποτελεσματικές όταν οι 
εταιρείες αποφεύγουν σημαντικές ομάδες 
συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που 
σχετίζονται με την επιχείρησή τους· ζητεί 
από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 
δημοσιονομικές αρχές, να χρησιμοποιήσει 
το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» 
για την ΕΚΕ για να προσδιορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τους μπορούν 
αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν 
ουσιώδη σημασία για την εν λόγω 
βιομηχανία·

6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ 
δεν είναι αποτελεσματικές εφόσον 
εταιρείες, οι οποίες καυχώνται ότι ασκούν 
ΕΚΕ, κατορθώνουν να αποφεύγουν 
σημαντικές ομάδες συμφερόντων ή 
ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την 
επιχείρησή τους· ζητεί από την Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τις δημοσιονομικές 
αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, να 
χρησιμοποιήσει το προηγούμενο έργο των
«εργαστηρίων» για την ΕΚΕ για να 
προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους 
μπορούν αντικειμενικά να εντοπίζουν 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
που έχουν ουσιώδη σημασία για την εν 
λόγω βιομηχανία·

Or. fr

Τροπολογία 68
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ 
δεν είναι αποτελεσματικές όταν οι 
εταιρείες αποφεύγουν σημαντικές ομάδες 
συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που 
σχετίζονται με την επιχείρησή τους· ζητεί 
από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 
δημοσιονομικές αρχές, να χρησιμοποιήσει 
το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» 
για την ΕΚΕ για να προσδιορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τους μπορούν 
αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν 
ουσιώδη σημασία για την εν λόγω 
βιομηχανία·

6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ 
δεν είναι αποτελεσματικές όταν οι 
εταιρείες αποφεύγουν σημαντικές ομάδες 
συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που 
σχετίζονται με την επιχείρησή τους και την 
παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί 
από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 
δημοσιονομικές αρχές, να χρησιμοποιήσει 
το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» 
για την ΕΚΕ για να προσδιορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τους μπορούν 
αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν 
ουσιώδη σημασία για την εν λόγω 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 69
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ 
δεν είναι αποτελεσματικές όταν οι 
εταιρείες αποφεύγουν σημαντικές ομάδες 
συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που 
σχετίζονται με την επιχείρησή τους· ζητεί 
από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 
δημοσιονομικές αρχές, να χρησιμοποιήσει 
το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» 
για την ΕΚΕ για να προσδιορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τους μπορούν 
αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν 
ουσιώδη σημασία για την εν λόγω 
βιομηχανία·

6. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ 
δεν είναι αποτελεσματικές όταν οι 
εταιρείες αποφεύγουν σημαντικές ομάδες 
συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που 
σχετίζονται με την επιχείρησή τους· ζητεί 
από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 
δημοσιονομικές αρχές, να χρησιμοποιήσει 
το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» 
για την ΕΚΕ για να προσδιορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τους μπορούν 
αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν 
ουσιώδη σημασία για την εν λόγω 
βιομηχανία· ζητεί επίσης δίκαιη και 
ισόρροπη επιλογή των ενδιαφερομένων 
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μερών στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. πιστεύει ότι οι καταναλωτές δίνουν 
ολοένα και περισσότερη έμφαση στις 
δράσεις ΕΚΕ των επιχειρήσεων και, για 
το λόγο αυτό, καλεί τις επιχειρήσεις να 
αποκτήσουν διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά 
τις επιχειρηματικές δράσεις που 
σχετίζονται με ηθικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα·

Or. es

Τροπολογία 71
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει ότι η ΕΚΕ έχει νόημα 
μόνο εφόσον τηρούνται οι ισχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις και οι τοπικές 
δασμολογικές διατάξεις των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. de

Τροπολογία 72
Birgit Sippel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. τονίζει ότι οι δημοκρατικά εκλεγμένοι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
στρατηγική ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 73
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι δράσεις 
ΕΚΕ δεν εντάσσονται στην κανονική 
επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά είναι 
συμπληρωματικές δράσεις που παράγουν 
προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, 
επομένως πρέπει να έχουν εθελοντικό 
χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 74
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 

διαγράφεται
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κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν 
εμπράκτως ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

Or. de

Τροπολογία 75
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν 
εμπράκτως ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 

7. ζητεί από τις επιχειρήσεις να εξετάσουν
πρωτοβουλίες με σκοπό τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους νέους ώστε να 
δείξουν εμπράκτως ότι τηρούν τη 
δέσμευσή τους·
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κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

Or. de

Τροπολογία 77
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»·  ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
συμμετέχουν στην ΕΚΕ, να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες με σκοπό τη διατήρηση και  
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για 
τους νέους, ώστε να δείξουν εμπράκτως ότι 
τηρούν τη δέσμευσή τους·

Or. fr

Τροπολογία 78
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
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Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους, για 
παράδειγμα με τη δημιουργία 
συστήματος που θα επιτρέπει στους 
αποφοίτους πανεπιστημίου να εργάζονται 
ως ασκούμενοι, προκειμένου να αποκτούν 
την πείρα που απαιτούν οι εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 79
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τις γυναίκες και τους νέους ώστε να 
δείξουν εμπράκτως ότι τηρούν τη 
δέσμευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 80
Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»  ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, με σκοπό τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους νέους ώστε να 
δείξουν εμπράκτως ότι τηρούν τη 
δέσμευσή τους·

Or. de

Τροπολογία 81
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»  ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες
σε όλους τους τομείς δράσης (όπως πχ 
διοίκηση και οργάνωση, αγορά, 
ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον, 
κοινωνία), με σκοπό τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους νέους ώστε να 
δείξουν εμπράκτως ότι τηρούν τη 
δέσμευσή τους·
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Or. de

Τροπολογία 82
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης και την εξεύρεση βιώσιμων 
επιχειρηματικών προτύπων εμπίπτει στην 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων»·
ζητεί από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες με σκοπό τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους νέους ώστε να 
δείξουν εμπράκτως ότι τηρούν τη 
δέσμευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 83
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που 
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ότι τηρούν τη δέσμευσή τους· αντιμετωπίζουν πολλαπλά 
μειονεκτήματα, όπως οι Ρομά και τα 
άτομα με αναπηρία, ώστε να δείξουν 
εμπράκτως ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 84
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους ώστε να δείξουν εμπράκτως 
ότι τηρούν τη δέσμευσή τους·

7. συμμερίζεται απόλυτα την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η 
συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής 
κρίσης εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων»· ζητεί από τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για τους νέους και την απασχόληση όχι 
μόνο απλών εργαζομένων αλλά και 
υψηλόβαθμων στελεχών από την τοπική 
αγορά εργασίας, ώστε να δείξουν 
εμπράκτως ότι τηρούν τη δέσμευσή τους

Or. pl

Τροπολογία 85
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν να συμμετέχουν στην επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων που οξύνονται 
λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως η 
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έλλειψη στέγης, η φτώχεια, και η 
ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες 
εργάζονται·

Or. en

Τροπολογία 86
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση 
αντί για πλήρη απασχόληση, της αύξησης 
της εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου 
τομέα, ζητήματα που αποτελούν όλα 
απόρροια της οικονομικής κρίσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 87
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση
αντί για πλήρη απασχόληση, της αύξησης 
της εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 

8. αναγνωρίζει ότι η οικονομική κρίση 
συνοδεύεται από αύξηση της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση και 
εξαναγκασμό σε μερική απασχόληση για 
πολλά άτομα που αναζητούν θέσεις 
πλήρους απασχόλησης· μια αύξηση της 
εργασιακής εκμετάλλευσης ενίοτε, 
ιδιαίτερα μέσω της αυξημένης ανάθεσης 
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και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της οικονομικής κρίσης·

εργασιών σε τρίτους, και μια 
επανεμφάνιση του άτυπου τομέα· ζητεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσουν συγκεκριμένα το φαινόμενο 
της αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε 
τρίτους ως απόκριση στην οικονομική 
κρίση, και να υποβάλουν συστάσεις για 
υπεύθυνη επιχειρηματική 
δραστηριότητα· ζητεί να καθοδηγείται το 
έργο αυτό από τις κατευθυντήριες 
γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την 
εφαρμοσιμότητα στην αλυσίδα του 
εφοδιασμού και ειδικότερα στην έννοια 
της «εκτίμησης επιπτώσεων», 
ανεξάρτητα από το επίπεδο του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 88
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση 
αντί για πλήρη απασχόληση, της αύξησης 
της εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου 
τομέα, ζητήματα που αποτελούν όλα 
απόρροια της οικονομικής κρίσης·

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να
δώσει έμφαση στην αύξηση της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση και στις 
αποκλίσεις στις συνθήκες εργασίας, οι 
οποίες οφείλονται εν μέρει στην ανάθεση 
υπεργολαβιών·

Or. de

Τροπολογία 89
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση αντί 
για πλήρη απασχόληση, της αύξησης της 
εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της οικονομικής κρίσης·

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των 
γυναικών, του εξαναγκασμού σε μερική 
απασχόληση αντί για πλήρη απασχόληση, 
της αύξησης της εργασιακής 
εκμετάλλευσης μέσω της αυξημένης 
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους και της 
επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 90
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση αντί 
για πλήρη απασχόληση, της αύξησης της 
εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της οικονομικής κρίσης·

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση αντί 
για πλήρη απασχόληση, της αύξησης της 
εργασιακής εκμετάλλευσης και των 
εργασιακών πρακτικών μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης
που πλήττει τις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, που αντιμετωπίζουν τα 
μεγαλύτερα προβλήματα·



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 51/120 AM\

EL

Or. en

Τροπολογία 91
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της 
αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση αντί 
για πλήρη απασχόληση, της αύξησης της 
εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της οικονομικής κρίσης·

8. ζητεί από το Πολυμερές Φόρουμ να 
εξετάσει πιθανές δράσεις, όπως η 
περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην 
παιδεία και την κατάρτιση ή η επένδυση 
στην έρευνα και ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
ΕΚΕ, για την αντιμετώπιση της αύξησης 
της αβεβαιότητας στην απασχόληση, του 
εξαναγκασμού σε μερική απασχόληση αντί 
για πλήρη απασχόληση, της αύξησης της 
εργασιακής εκμετάλλευσης μέσω της 
αυξημένης ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
και της επανεμφάνισης του άτυπου τομέα, 
ζητήματα που αποτελούν όλα απόρροια 
της οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 92
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι στην ΕΚΕ 
εντάσσονται επίσης η τήρηση της 
νομοθεσίας όσον αφορά τις πραγματικές 
συνθήκες εργασίας, η καθιέρωση 
διαδικασιών και πολιτικής σε σχέση με 
την πρόσληψη και την απόλυση, η 
προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων και η 
έγκαιρη καταβολή της αμοιβής και των 
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άλλων οφελών, και ζητεί την τήρηση 
αυτών·

Or. pl

Τροπολογία 93
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι η κρίση έχει αντίκτυπο 
στο κοινωνικό πλέγμα και εκφράζει 
ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν λάβει ποικίλα μέτρα 
για την ενσωμάτωση κοινωνικά 
περιθωριοποιημένων και μειονεκτούντων
κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 94
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ, όπως η
απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων, η βελτίωση της 
κατάρτισης και της θέσης των 
εργαζομένων αυτών, η προώθηση του 
«μισθού διαβίωσης», η ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων μορφών κοινωνικά 
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επωφελούς παραγωγής και υπηρεσιών, 
για παράδειγμα με πιστοδοτικές ενώσεις, 
η προώθηση νέων προτύπων 
απασχόλησης μέσω κοινωνικών 
επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και δίκαιου 
εμπορίου· ζητεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε αυτές τις πρωτοβουλίες, και να 
προβεί σε πλήρη διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τους 
συμμετέχοντες στην ΕΚΕ σχετικά με το 
αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής·

Or. en

Τροπολογία 95
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση κοινωνικών ομάδων που 
βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως τα 
άτομα με αναπηρία· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 96
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση κοινωνικών ομάδων που 
βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως τα 
άτομα με αναπηρία· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 97
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, ιδίως των ατόμων με αναπηρίες·
ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
ουσιαστική ανάλυση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της κρίσης σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες·

Or. es

Τροπολογία 98
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 55/120 AM\

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων, λόγος για τον οποίο 
είναι σημαντικό να καθοριστούν δείκτες 
αναφοράς σε σχέση με τα κοινωνικά 
μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί 
σε ουσιαστική ανάλυση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της κρίσης σε τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες•

Or. fr

Τροπολογία 99
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα στις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου, στις οποίες οι 
πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει σε 
περαιτέρω περικοπές κεκτημένων 
δικαιωμάτων των εργαζομένων· ζητεί 
από την Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 100
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης 
με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 101
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

9. αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο 
επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε 
κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που 
επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όσον αφορά 
την απασχόληση περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική 
ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·
ζητεί από τις επιχειρήσεις να 
ενστερνιστούν τις πρωτοβουλίες αυτές, 
δεδομένου ότι μπορούν να αμβλύνουν τις 
επιπτώσεις της κρίσης· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τον διοικητικό φόρτο και να προσφέρουν 
κίνητρα στις επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες·
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Or. en

Τροπολογία 102
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ δεν 
ωφελούν μόνο το κοινωνικό σύνολο, αλλά 
συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της 
εικόνας της επιχείρησης και στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
δυνητικών καταναλωτών, πράγμα που 
συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητά 
της μακροπρόθεσμα·

Or. es

Τροπολογία 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η δημιουργία 
προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και δια βίου εκπαίδευσης για τους 
εργαζομένους, οι τακτικές ατομικές 
αξιολογήσεις των εργαζομένων, το 
πρόγραμμα διαχείρισης δεξιοτήτων και ο 
ορισμός μεμονωμένων επιχειρηματικών 
και αναπτυξιακών στόχων για τους 
εργαζομένους αυξάνουν τα κίνητρα και 
την αφοσίωση τους και αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ΕΚΕ·

Or. pl
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Τροπολογία 104
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι, ιδίως σε εποχή 
κρίσης, οι επιχειρήσεις που ενεργούν 
σύμφωνα με την ΕΚΕ πρέπει να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων καινοτομίας στην περιοχή 
τους, μέσω της εισαγωγής καινοτόμων 
και φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογικών λύσεων στην παραγωγή και 
μέσω νέων επενδύσεων και 
εκσυγχρονισμού·

Or. pl

Τροπολογία 105
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις· ζητεί από τις 
εταιρείες να αναλάβουν δράση ώστε να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία στα 
μάτια πολλών εργαζομένων, οι οποίοι 
πιστεύουν ότι τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα έχουν περικοπεί δυσανάλογα·

10. πιστεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις
η χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να έχει 
κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις, παρόλο που πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη οι διαφορές 
στα προγράμματα συνταξιοδότησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de
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Τροπολογία 106
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις· ζητεί από τις 
εταιρείες να αναλάβουν δράση ώστε να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία στα 
μάτια πολλών εργαζομένων, οι οποίοι 
πιστεύουν ότι τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα έχουν περικοπεί δυσανάλογα·

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις·

Or. en

Τροπολογία 107
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε
ιδιωτικές συντάξεις· ζητεί από τις εταιρείες 
να αναλάβουν δράση ώστε να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία στα μάτια 
πολλών εργαζομένων, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα 
έχουν περικοπεί δυσανάλογα·

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις· πιστεύει ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να λογοδοτούν 
πλήρως για τις επενδύσεις των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, και σε τούτο 
περιλαμβάνεται η τακτική και συνεχής 
καταβολή των πληρωμών· ζητεί από τις 
εταιρείες να αναλάβουν δράση ώστε να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία στα μάτια 
πολλών εργαζομένων, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα 
έχουν περικοπεί δυσανάλογα λόγω της 
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κρίσης· καλεί τις υπεύθυνες επιχειρήσεις 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τους 
κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων με 
τη θέσπιση ρυθμίσεων ανοικτών, 
αμερόληπτων και βασιζόμενων σε 
κανόνες, για τη διαχείριση των 
επενδύσεων των συνταξιοδοτικών 
ταμείων, και στο πλαίσιο της ευρύτερης 
πρόκλησης σε σχέση με την ΕΚΕ, που 
αποτελεί η αντιμετώπιση της ενεργού 
γήρανσης σε μια εποχή δημογραφικών 
μεταβολών·

Or. en

Τροπολογία 108
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις· ζητεί από τις εταιρείες 
να αναλάβουν δράση ώστε να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία στα μάτια 
πολλών εργαζομένων, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα 
έχουν περικοπεί δυσανάλογα·

10. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη 
κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε 
ιδιωτικές συντάξεις· ζητεί από τις εταιρείες 
να αναλάβουν δράση ώστε να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία στα μάτια 
πολλών εργαζομένων, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα 
έχουν περικοπεί δυσανάλογα· η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών είναι 
απαραίτητη για να επιτευχθεί βιώσιμη 
οικονομική ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 109
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. ζητεί από την Επιτροπή να θεωρεί 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων όσον 
αφορά ζητήματα της ΕΚΕ, και ιδίως ως 
εταίρους στο πλαίσιο του διαλόγου, 
παράλληλα με τις επιχειρήσεις και τα 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. de

Τροπολογία 110
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η 
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή, η 
αποδοτική χρήση των πόρων, και η 
περιβαλλοντική συμβατότητα της ΕΚΕ 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα 
προσφέρει δυνατότητες για την 
προώθηση μιας βιώσιμης ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 111
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. συμφωνεί με την έμφαση που δίδεται 11. επικροτεί ανεπιφύλακτα την έμφαση 
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στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην 
ενίσχυση και την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων και, δεδομένης της 
επικαιροποίησης των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της 
συμφωνίας για τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα 
πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί 
κυρίως στην πλήρη εφαρμογή των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών·

που δίδεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής στην ενίσχυση και την 
εφαρμογή διεθνών προτύπων και, 
δεδομένης της επικαιροποίησης των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ το 
2011 και της συμφωνίας για τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, πιστεύει 
ότι η δράση της ΕΕ θα πρέπει επί του 
παρόντος να επικεντρωθεί κυρίως στην 
πλήρη εφαρμογή των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών από 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 112
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. συμφωνεί με την έμφαση που δίδεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην 
ενίσχυση και την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων και, δεδομένης της 
επικαιροποίησης των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της 
συμφωνίας για τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα 
πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί 
κυρίως στην πλήρη εφαρμογή των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών·

11. συμφωνεί με την έμφαση που δίδεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην 
ενίσχυση και την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων και, δεδομένης της 
επικαιροποίησης των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της 
συμφωνίας για τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα 
πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί 
κυρίως στην υποστήριξη των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών·

Or. en

Τροπολογία 113
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. συμφωνεί με την έμφαση που δίδεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην 
ενίσχυση και την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων και, δεδομένης της 
επικαιροποίησης των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της 
συμφωνίας για τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα 
πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί 
κυρίως στην πλήρη εφαρμογή των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών·

11. συμφωνεί με την έμφαση που δίδεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην 
ενίσχυση και την εφαρμογή διεθνών 
προτύπων και, δεδομένης της 
επικαιροποίησης των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της 
συμφωνίας για τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα 
πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί 
κυρίως στην πλήρη εφαρμογή των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών·
τονίζει ότι αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ προσδιορίζονται και 
αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο και 
έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού, 
προωθώντας συγχρόνως ανοιχτές, 
δίκαιες και υπεύθυνες επιχειρηματικές 
πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 114
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το εφικτό και 
τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός 
«ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος» για 
όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
στην ΕΚΕ, προκειμένου οι προσπάθειές 
τους στον τομέα αυτό να προβληθούν 
καλύτερα στους καταναλωτές και τους 
επενδυτές· προτείνει οι επιχειρήσεις που 
φέρουν τέτοιο σήμα να 
παρακολουθούνται τακτικά ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που 
θα ορίζονται στο σήμα·
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Or. fr

Τροπολογία 115
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. προτείνει στην Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των 
εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών του 
ΟΟΣΑ·

Or. en

Τροπολογία 116
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτική την τήρηση των 
κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ για 
τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 117
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του 
διότι συμπεριλαμβάνεται ο τομέας ΤΠΕ 
σε ειδικές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
γραμμές για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα· αναγνωρίζει τα 
ουσιαστικά διλήμματα που προκύπτουν 
όταν είναι ανάγκη αφενός να 
προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα και να 
καταπολεμήσουμε το περιεχόμενο που 
είναι προϊόν εγκλήματος και αφετέρου να 
υπερασπιστούμε την ελευθερία της 
έκφρασης, όπως αποδείχθηκε προσφάτως 
με την διαμάχη που δημιούργησε βίντεο 
αντιισλαμικού περιεχομένου που ανέβηκε 
στο YouTube· απευθύνει έκκληση ώστε 
ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην κύρια 
πολυμερή πρωτοβουλία που έχει 
αναληφθεί σχετικά, την Παγκόσμια 
Πρωτοβουλία Διαδικτύου (GNI), στην 
οποία κυριαρχούν προς το παρόν 
επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 118
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιμένει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις 
για το εμπόριο και την ανάπτυξη που 
χορηγούνται σε φορείς του ιδιωτικού 
τομέα από επενδυτικούς μηχανισμούς της 
ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν συμβατικές ρήτρες 
βάσει των οποίων θα απαιτείται η 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 

12. επιμένει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις 
για το εμπόριο και την ανάπτυξη που 
χορηγούνται σε φορείς του ιδιωτικού 
τομέα από επενδυτικούς μηχανισμούς της 
ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν συμβατικές ρήτρες 
βάσει των οποίων θα απαιτείται η 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
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γραμμές του ΟΟΣΑ και τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ·

γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ·για τις 
Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, με σαφή μηχανισμό 
επεξεργασίας καταγγελιών και επαρκείς 
δυνατότητες ανεξάρτητης αποτίμησης 
εικαζόμενων παραβιάσεων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα 
κράτη μέλη ώστε να πράξουν το ίδιο 
σχετικά με την χορήγηση εξαγωγικών 
πιστώσεων στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 119
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιμένει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις 
για το εμπόριο και την ανάπτυξη που 
χορηγούνται σε φορείς του ιδιωτικού 
τομέα από επενδυτικούς μηχανισμούς της 
ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν συμβατικές ρήτρες 
βάσει των οποίων θα απαιτείται η 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ και τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ·

12. επιμένει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις 
για το εμπόριο και την ανάπτυξη που 
χορηγούνται σε φορείς του ιδιωτικού 
τομέα από επενδυτικούς μηχανισμούς της 
ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν συμβατικές ρήτρες 
βάσει των οποίων θα απαιτείται η 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ και τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ, ενώ πρέπει να 
προβλεφθεί διάταξη βάσει της οποίας οι 
μηχανισμοί παρακολούθησης και 
λογοδοσίας τους θα επιλαμβάνονται της 
μη συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 120
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για εθνικά σχέδια δράσης με 
σκοπό την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών του ΟΗΕ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
συμβάλει πιο ενεργά ώστε να επιτευχθεί 
υψηλού επιπέδου εφαρμογή· ζητεί τη 
διεξαγωγή «διαδικασίας αξιολόγησης από 
ομότιμους» μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο την προώθηση της εφαρμογής·

13. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για εθνικά σχέδια δράσης με 
σκοπό την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) να συμβάλει πιο ενεργά ώστε να 
επιτευχθεί υψηλού επιπέδου εφαρμογή·
ζητεί τη διεξαγωγή «διαδικασίας 
αξιολόγησης από ομότιμους» μεταξύ των 
κρατών μελών με στόχο την προώθηση της 
εφαρμογής· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν 
αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων 
δράσης από κοινού με αποτίμηση των 
δράσεων που αναλήφθηκαν σε επίπεδο 
ΕΕ και να υποβάλουν έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο 
Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του 2014·

Or. en

Τροπολογία 121
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για εθνικά σχέδια δράσης με 
σκοπό την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών του ΟΗΕ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
συμβάλει πιο ενεργά ώστε να επιτευχθεί 
υψηλού επιπέδου εφαρμογή· ζητεί τη 
διεξαγωγή «διαδικασίας αξιολόγησης από 
ομότιμους» μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο την προώθηση της εφαρμογής·

13. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για εθνικά σχέδια δράσης με 
σκοπό την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών του ΟΗΕ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
συμβάλει πιο ενεργά ώστε να επιτευχθεί 
υψηλού επιπέδου εφαρμογή και να 
ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων·
ζητεί τη διεξαγωγή «διαδικασίας 
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αξιολόγησης από ομότιμους» μεταξύ των 
κρατών μελών με στόχο την προώθηση της 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 122
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. αντιλαμβάνεται ότι σε ολοένα και 
μεγαλύτερο βαθμό οι επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται σε ευάλωτα κράτη 
και ότι έχουν καθήκον να προστατεύουν 
το προσωπικό τους σε συνθήκες 
συγκρούσεων, τρομοκρατίας και 
οργανωμένου εγκλήματος· επιμένει 
εντούτοις ότι οι επιχειρήσεις έχουν εξίσου 
καθήκον να μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
ασφαλείας που λαμβάνουν στους τόπους 
δραστηριοποίησής τους να μην 
υπονομεύουν την ειρήνη ή την ασφάλεια 
άλλων και να μην αφήνουν περιθώριο για 
να κατηγορηθούν για συμμετοχή σε 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 
την υιοθέτηση των διεθνών αρχών 
εθελοντικής ασφάλειας και να επιδιώξουν 
την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που θα 
διέπει την ρύθμιση, παρακολούθηση και 
εποπτεία των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών ασφάλειας (PMSC)·

Or. en

Τροπολογία 123
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. καλεί τις επιχειρήσεις και λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη να 
δραστηριοποιηθούν εποικοδομητικά στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της Επιτροπής 
για την εκπόνηση ειδικών τομεακών 
κατευθυντηρίων γραμμών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνουν 
χρήση των κατευθυντηρίων γραμμών που 
θα προκύψουν μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία· 

Or. en

Τροπολογία 124
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή, και 
συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, 
να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της εξωεδαφικής 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της ΕΕ 
για περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους 
στην ΕΕ ή τις θυγατρικές τους ή τους 
επιχειρηματικούς τους εταίρους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή, και 
συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να 
υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της εξωεδαφικής 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της ΕΕ για 
περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις 
που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ ή τις 
θυγατρικές τους ή τους επιχειρηματικούς 
τους εταίρους·

14. ζητεί από την Επιτροπή, και 
συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να 
υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα μέσα 
προσφυγής στα δικαστήρια της ΕΕ για τις 
πλέον ακραίες περιπτώσεις κατάφωρης 
παραβίασης ανθρωπίνων ή εργασιακών
δικαιωμάτων από επιχειρήσεις που έχουν 
την έδρα τους στην Ευρώπη, τις 
θυγατρικές τους ή τους επιχειρηματικούς 
τους εταίρους σε περιπτώσεις ανεπαρκών 
δυνατοτήτων προσφυγής στη δικαιοσύνη 
στην τρίτη χώρα στην οποία έλαβε χώρα 
η εικαζόμενη παραβίαση, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Ειδικού Εκπροσώπου του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 126
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή, και 
συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να 
υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της εξωεδαφικής 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της ΕΕ για 
περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις 
που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ ή τις
θυγατρικές τους ή τους επιχειρηματικούς 
τους εταίρους·

14. ζητεί από την Επιτροπή, και 
συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να 
υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της εξωεδαφικής 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της ΕΕ για 
περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από επιχειρήσεις που έχουν 
την έδρα τους στην ΕΕ ή θυγατρικές τους, 
υπεργολάβους ή επιχειρηματικούς τους 
εταίρους·

Or. it
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Τροπολογία 127
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν και να τεθούν σε λειτουργία 
μηχανισμοί για την καταγγελία 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε επίπεδο επιχείρησης·

Or. pl

Τροπολογία 128
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. φρονεί ότι η μελέτη για τα λεγόμενα 
"πράσινα θέματα" καταδεικνύει 
αδιαμφισβήτητα τον θετικό για τις 
επιχειρήσεις συσχετισμό μεταξύ της 
άσκησης ΕΚΕ και της επίτευξης μιας 
καλύτερης οικονομικής επίδοσης καθώς 
εξέρχονται από την κρίση· υιοθετεί την 
έννοια της "υπεύθυνης 
ανταγωνιστικότητας" και επισημαίνει ότι 
η εν δυνάμει αγορά για χρήσιμα από 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη 
αγαθά αλλά και υπηρεσίες εξακολουθεί να 
συνιστά καίρια εμπορική ευκαιρία για τις 
επιχειρήσεις καθώς και μέσο κάλυψης 
κοινωνικών αναγκών·

Or. en
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Τροπολογία 129
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. συμμερίζεται την άποψη περί 
επιχειρηματικότητας που ανέκυψε στην 
παγκόσμια έρευνα μεταξύ διευθυνόντων 
συμβούλων του 2012, σύμφωνα με την 
οποία η βιώσιμη επιχειρηματική 
ανάπτυξη απαιτεί εκ του σύνεγγυς 
συνεργασία με κατά τόπους πληθυσμούς, 
κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς 
εταίρους καθώς και επενδύσεις στις 
τοπικές κοινότητες· υποστηρίζει και ζητεί 
περαιτέρω εντατικοποίηση των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
της κατάρτισης, της συνδρομής στην 
διαχείριση των περιορισμών που 
παρουσιάζουν οι πόροι και της συμβολής 
στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα 
υγειονομικής φύσης·

Or. en

Τροπολογία 130
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή, και 
συγκεκριμένα από τη ΓΔ Εμπορίου, να
υιοθετήσει μια πιο ενεργητική προσέγγιση 
όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ, διασφαλίζοντας την προώθησή 
τους και τη συνεχή στήριξή τους μέσω 
των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

15. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
και συγκεκριμένα από τη ΓΔ Εμπορίου, να
μεταβεί από μία παθητική σε μια πιο 
ενεργητική προσέγγιση όσον αφορά τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ,
μεταξύ άλλων μέσω μιας στάσης 
αντίστοιχης εκείνης που υιοθετήθηκε για 
τις επενδυτικές αρχές, διασφαλίζοντας την 
προώθησή τους και τη συνεχή στήριξη 
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των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ
μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες, χρηματοδοτώντας 
πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων 
από κοινού με επιχειρήσεις, συνδικάτα 
και φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε 
τρίτες χώρες κατά την εφαρμογή των 
κατευθυντηρίων γραμμών, καθώς και 
διασφαλίζοντας ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές μνημονεύονται ρητώς σε όλες τις 
νέες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων 
χωρών, μεταξύ των οποίων όλες οι νέες 
συνθήκες εμπορικού και επενδυτικού 
χαρακτήρα·   ζητεί να ξεκινήσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μείζονα διπλωματική 
προσπάθεια προκειμένου να πείσει 
περισσότερες χώρες διεθνώς να τις 
υπογράψουν και ζητεί να υπάρξει απτή 
υποστήριξη ομάδων της κοινωνίας των 
πολιτών σε ειδικές περιπτώσεις όπου 
είναι δυνατόν να τεθεί θέμα καταγγελιών 
παραβιάσεων, σε συνεργασία με κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 131
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί
σημαντικό εργαλείο που θα διευκολύνει 
την ΕΕ να στηρίξει την εφαρμογή των 
συμφωνιών της ΔΟΕ· στηρίζει την παροχή 
χρηματοδότησης ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία σε ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να αναλάβουν πιλοτικά έργα 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ 
με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες·

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο που θα 
διευκολύνει την ΕΕ να στηρίξει την 
εφαρμογή των συμφωνιών της ΔΟΕ·
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Or. en

Τροπολογία 132
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να 
στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών 
της ΔΟΕ· στηρίζει την παροχή 
χρηματοδότησης ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία σε ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να αναλάβουν πιλοτικά έργα 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με 
στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες 
χώρες·

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να 
στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ) διεθνώς· στηρίζει την
χρηματοδότηση που θα επιτρέψει σε 
ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις 
να αναλάβουν πιλοτικά έργα σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και 
άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με στόχο την 
ανάπτυξη ικανοτήτων από κοινού με 
συνδικάτα σε τρίτες χώρες· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει 
ειδικό στόχο όσον αφορά την 
διαπραγμάτευση και την σύναψη νέων 
συμφωνιών-πλαίσιο σε ζητήματα σχετικά 
με ΕΚΕ αλλά και να απευθύνει 
πρόσκληση προς τους κοινωνικούς 
εταίρους για να τις υπογράψουν στο 
πλαίσιο της νέας, τομεακής προσέγγισης 
που ακολουθούν όσον αφορά την ΕΚΕ·   
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
συγκεκριμένα την ΓΔ Απασχόλησης να 
ενσωματώσει εργασιακά πρότυπα στην 
ΕΚΕ μέσω της υλοποίησης πιλοτικών 
έργων σχετικά με την "αξιοπρεπή 
εργασία" με κυβερνήσεις τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 133
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να 
στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών 
της ΔΟΕ· στηρίζει την παροχή 
χρηματοδότησης ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία σε ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να αναλάβουν πιλοτικά έργα 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με 
στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες
χώρες·

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να 
στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών 
της ΔΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει τους οργανισμούς και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις που 
επιθυμούν να αναλάβουν πιλοτικά έργα 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με 
στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες
χώρες•

Or. fr

Τροπολογία 134
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να 
στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών 
της ΔΟΕ· στηρίζει την παροχή 
χρηματοδότησης ώστε να δοθεί η ευκαιρία
σε ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να αναλάβουν πιλοτικά έργα 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με 
στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες 
χώρες·

16. πιστεύει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να 
στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών 
της ΔΟΕ· στηρίζει την παροχή 
χρηματοδότησης ώστε να δοθεί η ευκαιρία
στους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους
να αναλάβουν πιλοτικά έργα σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και 
άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με στόχο την 
ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 135
Richard Howitt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. συμφωνεί με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής όταν δηλώνεται ότι 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση της ΕΚΕ 
είναι ο σεβασμός της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των συλλογικών 
συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων· φρονεί ότι η ΕΚΕ οφείλει να 
συμπληρώνει αλλά επ`ουδενί να 
υποκαθιστά την νομοθεσία, τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις ή τον 
διάλογο με τους συνδικαλισμένους 
εργαζόμενους και εκτιμά ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν την 
δέσμευση ότι θα συζητούν την πολιτική 
τους περί ΕΚΕ αλλά και στοιχεία όπως η 
ετήσια εταιρική έκθεση σχετικά με τον 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των δραστηριοτήτων τους με τους 
εργαζόμενους και με τους αντιπροσώπους 
αυτών· φρονεί ότι ένα προαιρετικό 
πλαίσιο κανόνων για EFAs πρέπει να 
εγκριθεί με κριτήριο το δυνητικό 
περιεχόμενο ενός τέτοιου πλαισίου, όπως 
περιγράφεται στο έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής επί του θέματος.

Or. en

Τροπολογία 136
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. παρατηρεί ότι η υπηρεσία της ΔΟΕ 
για παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις 
σχετικά με τα διεθνή πρότυπα εργασίας, 
ως μοναδικός πόλος πληροφόρησης για 
διευθυντικά στελέχη, θα μπορούσε να 
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λειτουργήσει ως βασικός καθοδηγητικός 
δείκτης για την υποβολή 
αποτελεσματικών εκθέσεων περί ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επικροτεί την αξιοποίηση, από 
επιχειρηματική άποψη, της Διάσκεψης 
Κορυφής του ΟΗΕ Ρίο+20 με σκοπό την 
υποστήριξη μιας νέας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την εταιρική ευθύνη·

17. επικροτεί τους προερχόμενους από τον 
επιχειρηματικό κόσμο παράγοντες που 
έκαναν χρήση της Διάσκεψης Κορυφής 
του ΟΗΕ Ρίο+20 με σκοπό την υποστήριξη 
μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την 
εταιρική ευθύνη στο σύστημα του ΟΗΕ·
φρονεί, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια 
διάσκεψη δεν πρόκειται κατά πάσα 
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί πριν 
παρέλθουν αρκετά χρόνια, ότι η Ευρώπη 
οφείλει να συμμετάσχει εποικοδομητικά 
στη συζήτηση· πιστεύει εντούτοις ότι 
αυτού του είδους η συζήτηση δεν πρέπει 
να αποσπάσει την προσοχή των φορέων 
χάραξης πολιτικής στον επιχειρηματικό 
κόσμο και στην πολιτική από την 
συνέχιση των προσπαθειών για την 
επείγουσα υλοποίηση των μέσων ΕΚΕ 
που υπάρχουν ήδη  εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών 
μοντέλων σχετικά με την πιθανότητα 
ανάδειξης νέων μορφών παγκόσμιας 
διακυβέρνησης στον τομέα της ΕΚΕ, και 
όχι μόνο μέσω του ΟΗΕ, προάγοντας 
λόγου χάρη την εξάπλωση των 
κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ 
μεταξύ των μη μελών ή μέσω ελεύθερης 
υιοθέτησης πρωτοβουλίας από 
κυβερνήσεις παρομοίων αντιλήψεων· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν και να προαγάγουν ειδικές 
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προτάσεις για μία απτή και επαληθεύσιμη 
συνεισφορά του επιχειρηματικού κόσμου 
η οποία θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των 
στόχων του ΟΗΕ που θα προταθούν για 
μία βιώσιμη ανάπτυξη για την περίοδο 
μετά το 2015 

Or. en

Τροπολογία 138
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να
συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό, παρακινητικό και 
ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ, 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
νέα δυναμική ώθηση στις προσπάθειες 
αυτές·

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην πρώτη έκθεση του 
Πολυμερούς Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, 
σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές 
μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά
αναλαμβάνοντας συντονιστικό, 
παρακινητικό καθώς και ρυθμιστικό ρόλο 
στην προώθηση της ΕΚΕ, και ζητεί από τα 
κράτη μέλη μέσω της ομάδας υψηλού 
επιπέδου αλλά και λοιπών διαύλων να 
δώσουν μια νέα δυναμική ώθηση στις 
προσπάθειες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 139
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
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συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό, παρακινητικό και 
ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της 
ΕΚΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα δυναμική ώθηση στις 
προσπάθειες αυτές·

συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό και παρακινητικό ρόλο στην 
προώθηση της ΕΚΕ, και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να δώσουν νέα δυναμική 
ώθηση στις προσπάθειες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 140
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό, παρακινητικό και 
ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της 
ΕΚΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα δυναμική ώθηση στις 
προσπάθειες αυτές·

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό και παρακινητικό ρόλο στην 
προώθηση της ΕΚΕ, και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να δώσουν νέα δυναμική 
ώθηση στις προσπάθειες αυτές·

Or. de

Τροπολογία 141
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό, παρακινητικό και 

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της 
ΕΚΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της
ΕΚΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα δυναμική ώθηση στις 
προσπάθειες αυτές·

δώσουν νέα δυναμική ώθηση στις 
προσπάθειες αυτές·

Or. es

Τροπολογία 142
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό, παρακινητικό και 
ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ, 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
νέα δυναμική ώθηση στις προσπάθειες 
αυτές·

18. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράστηκε στην έκθεση του Πολυμερούς 
Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με 
την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά αναλαμβάνοντας 
συντονιστικό, παρακινητικό και 
ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ,
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της 
προκήρυξης δημόσιων συμβάσεων και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν νέα 
δυναμική ώθηση στις προσπάθειες αυτές·

Or. fr

Τροπολογία 143
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 
να θέτουν τις επιχειρήσεις ενώπιον των 
ευθυνών τους όσον αφορά την υιοθέτηση 
αρχών και προορατικών πολιτικών για 
την αντιμετώπιση των διακρίσεων και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
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τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όλων·

Or. en

Τροπολογία 144
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, δεδομένης της πολυμερούς 
προσέγγισης στην ΕΚΕ, να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο διεύρυνσης της συμμετοχής 
παρατηρητών στις ανά εξάμηνο 
συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού 
επιπέδου προκειμένου να παρίστανται ως 
παρατηρητές οι δύο εισηγητές από τις 
σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι από το 
πρόγραμμα για το περιβάλλον του ΟΗΕ, 
από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και 
από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 
καθώς και από ένας εκπρόσωπος των 
ευρωπαίων επιχειρηματιών, των 
συνδικάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών που θα επιλέγονται από την 
συντονιστική επιτροπή του πολυμερούς 
Φόρουμ·

Or. en

Τροπολογία 145
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. υποστηρίζει την επίσημη εξέταση 
της «πρότασης της αλληλεγγύης» για ένα 
διοργανικό πρόγραμμα ανθρώπινων 
πόρων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
μονίμων και των ασκουμένων υπαλλήλων 
των θεσμικών οργάνων σε εθελοντικές, 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες, αφενός ως μέρος της 
κατάρτισης του προσωπικού και 
αφετέρου ως εθελοντισμός στο χρόνο που 
διαθέτουν· λαμβάνει υπόψη του το 
γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα 
παρέχει εξοικονόμηση κόστους και 
προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία και 
έχει την δυνατότητα να συμβάλει στην 
υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 146
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν πολιτικές και να εφαρμόσουν 
μέτρα σχετικά με την ανάγκη σεβασμού 
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
όλων των υπαλλήλων τους· εκτιμά 
περαιτέρω ότι οι εν λόγω πολιτικές 
οφείλουν να συνάδουν με την αρχή της 
ισότητας και πρέπει να καλύπτουν τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
διάρκεια και οργάνωση του ωραρίου 
εργασίας, των μισθολογικών επιπέδων, 
της παροχής στους εργαζόμενους 
ορισμένων πρακτικών διευκολύνσεων και 
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ευέλικτων συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του είδους των 
συμβάσεων εργασίας και της 
δυνατότητας διακοπής της 
σταδιοδρομίας·

Or. en

Τροπολογία 147
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικοί 
δείκτες υστερούν έναντι των 
περιβαλλοντικών δεικτών από άποψη 
οικονομικής αποτίμησης και εν γένει 
ιδιαιτεροτήτων σε πολλές πρωτοβουλίες 
ΕΚΕ· φρονεί επίσης ότι, παρά το 
εγχειρίδιο για τις οικολογικές δημόσιες 
συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υφίσταται υπερβολικούς περιορισμούς σε 
αυτόν τον τομέα·  ζητεί να εκπονηθεί 
μελέτη περί αξιολόγησης του κοινωνικού 
κεφαλαίου ως έναυσμα για μία 
πανευρωπαϊκή συζήτηση με θέμα τους 
τρόπους καλύτερης ενσωμάτωσης του 
κοινωνικού αντικτύπου στην βιώσιμη 
επιχειρηματική διαχείριση· τάσσεται υπέρ 
της χρηματοδότησης πιλοτικών 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεικτών, πρακτορείων 
κοινωνικής αξιολόγησης και της 
πρακτικής του κοινωνικού ελέγχου σε 
ορισμένα κράτη μέλη και σε ορισμένους 
επιχειρηματικούς κλάδους·

Or. en

Τροπολογία 148
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. Η Συνθήκη της Λισαβόνας 
διακηρύσσει ότι η αλληλεγγύη είναι μία 
από τις θεμέλιες αξίες της ΕΕ. Στόχος 
της είναι να διασφαλίσει το αίσθημα της 
κοινότητας, την συνεργασία και την 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά 
σε ολόκληρη την Ένωση. Παραμένει 
εντούτοις πιο επίκαιρη παρά ποτέ η 
έκκληση που εκφράζεται με τη Δήλωση 
του Λάκεν το 2001 σχετικά με την ανάγκη 
να έρθουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης. 
Αντιμέτωποι με τις προκλήσεις του 
σημερινού κόσμου, οι υπάλληλοι της ΕΕ 
πρέπει να έχουν πλήρη επαφή με την 
κοινωνία και την πραγματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 149
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 γ. Εξακολουθεί να μην είναι σαφές σε 
ποιο βαθμό έχουν υιοθετήσει οι δημόσιες 
αρχές τις διαδοχικές τροποποιήσεις 
στους κανόνες ανάθεσης συμβάσεων της 
ΕΕ και ποιος είναι ο συνολικός 
αντίκτυπος που έχει επιτευχθεί όσον 
αφορά τον στόχο της βελτιωμένης 
περιβαλλοντικής ή κοινωνικής επίδοσης 
μιας επιχείρησης αλλά και της 
κινητοποίησης της ΕΚΕ.  ζητεί να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες 
και αξιολογήσεις του αντικτύπου σε αυτό 
το πνεύμα προκειμένου να προκύψουν 
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σαφείς συστάσεις σχετικά με την παροχή 
ευνόητων κινήτρων στις επιχειρήσεις· 
ζητεί να συμπεριληφθεί εδώ μελέτη της 
ολοένα και πιο διαδεδομένης πρακτικής 
που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σχετικά 
με την διατύπωση ρητρών περί ΕΚΕ στις 
δικές τους, ιδιωτικές συναλλαγές, μεταξύ 
επιχειρήσεων λόγου χάρη· ζητεί να 
προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 150
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 δ. επαινεί την Επιτροπή για τα 
πιλοτικά έργα που ξεκίνησε με σκοπό να 
στηρίξει προγράμματα εθελοντισμού των 
εργαζομένων  παροτρύνει όλα τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν τον εθελοντισμό 
των εργαζομένων στα εθνικά σχέδια 
δράσης· ζητεί να συναφθεί σύμφωνο 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Εθελοντισμού (CEV) με το οποίο θα 
συστρατευθούν οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρη 
την Ευρώπη για την δραστηριοποίηση 
του επιχειρηματικού κόσμου υπέρ του 
σκοπού αυτού· επισημαίνει ότι πρακτικά 
προγράμματα όπως η καθοδήγηση ή 
προγράμματα ουσιαστικών εργασιακών 
ανταλλαγών μπορούν να καταρρίψουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι 
και τα θύματα του αποκλεισμού και 
μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων· 
υποστηρίζει την επίσημη εξέταση της 
«πρότασης της αλληλεγγύης» για ένα 
διοργανικό πρόγραμμα ανθρώπινων 
πόρων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε 
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να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
μονίμων και των ασκουμένων υπαλλήλων 
των θεσμικών οργάνων σε εθελοντικές, 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες, αφενός ως μέρος της 
κατάρτισης του προσωπικού και 
αφετέρου ως εθελοντισμός στο ελεύθερο 
χρόνο τους·

Or. en

Τροπολογία 151
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 ε. τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης της 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης προκειμένου να ενθαρρυνθούν 
οι ενδιαφερόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο 
να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε 
πολυμερείς διαβουλεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 152
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαινεί πολλά κράτη μέλη για τις 
προσπάθειές τους να καταρτίσουν και να 
υλοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης για την 
ΕΚΕ σε διαβούλευση με εθνικά πολυμερή 
φόρουμ· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για 
το γεγονός ότι, παρόλο που έχει ληφθεί 
μια σειρά μέτρων πολιτικής, ακόμα δεν

19. επαινεί τα κράτη μέλη για τις
σημαντικές προσπάθειές τους να 
καταρτίσουν και να υλοποιήσουν εθνικά 
σχέδια δράσης για την ΕΚΕ σε 
διαβούλευση με πληθώρα 
ενδιαφερόμενων των κρατών μελών σε 
πολλές χώρες της ΕΕ·· εκφράζει,
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έχουν επέλθει τα επιθυμητά αποτελέσματα 
όσον αφορά την προώθηση της ΕΚΕ·

εντούτοις, την ανησυχία του διότι ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής
εξακολουθεί να μην αποδίδει σημαντικά 
ορατά αποτελέσματα όσον αφορά την 
προώθηση της ΕΚΕ ζητεί να υπάρξει 
μεγαλύτερη προσπάθεια έρευνας και 
αποτίμησης στα μέτρα των δημόσιων 
αρχών για την ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· καλεί την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να πρωτοστατήσει δίνοντας το 
παράδειγμα ως υπεύθυνος εργοδότης 
μέσω της δημοσίευσης έκθεσης σχετικά 
με την δική της ΕΚΕ σύμφωνα με το 
παράρτημα περί δημοσίου τομέα της GRI 
και μέσω της παροχής ειδικών αδειών 
στο προσωπικό της Επιτροπής ώστε να 
υλοποιήσουν πρωτοβουλίες εθελοντισμού 
εργαζομένων, καθώς και μέσω της 
επανεξέτασης των χρήσεων των 
επενδύσεων του συνταξιοδοτικού ταμείου 
με δεοντολογικά κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 153
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προσδώσει κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμα στοιχεία στις 
νέες οδηγίες περί δημόσιων συμβάσεων· 
επισημαίνει ότι οι υποχρεωτικές ρήτρες 
περί συλλογικών συμβάσεων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές εν προκειμένω· 
τονίζει ότι τα κοινωνικά κριτήρια 
ανάθεσης, όπως είναι η πρόσβαση σε 
προγράμματα επιμόρφωσης, η ισότητα, 
το δίκαιο εμπόριο και η κοινωνική ένταξη 
μειονεκτούντων εργαζομένων και ατόμων 
με αναπηρίες, μπορούν να αποτελέσουν 
θετικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις για 



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 88/120 AM\

EL

την ανάληψη περαιτέρω κοινωνικής 
ευθύνης·

Or. de

Τροπολογία 154
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την 
ανάπτυξη δράσης ΕΚΕ από τις 
επιχειρήσεις·

Or. es

Τροπολογία 155
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. ζητεί να συμπεριληφθεί στο 
Ευρωπαϊκό έτος ιθαγένειας 2013 ειδικό 
τμήμα για την εταιρική ιθαγένεια, με 
προσκλήσεις προς επιχειρηματίες και 
στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου 
προκειμένου να έρθουν σε επαφή με 
υπάρχουσες πρωτοβουλίες ΕΚΕ στα 
κράτη μέλη και με ενέργειες προαγωγής 
και διαμόρφωσης σε επίπεδο ΕΕ της 
έννοιας του "καλού εταιρικού πολίτη".

Or. en
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Τροπολογία 156
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αναγνώριση του ρόλου που οι 
συμβάσεις δημοσίων έργων μπορούν να 
ασκήσουν στην προώθηση της ΕΚΕ στην 
πράξη. Από το πρίσμα αυτό θεωρεί 
σημαντικό στις νέες οδηγίες να 
προβλέπονται μέτρα για την ενσωμάτωση 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πτυχών η δε ανάθεση σύμβασης να μη 
γίνεται πλέον με μοναδικό κριτήριο την 
«χαμηλότερη τιμή» και να καταστεί 
υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της διεθνούς, της ευρωπαϊκής 
και της εθνικής  νομοθεσίας και τις 
συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται  
στον τόπο όπου εκτελούνται τα έργα ή 
παρέχονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία 157
Jim Higgins

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. υποστηρίζει την επίσημη εξέταση 
της «πρότασης της αλληλεγγύης» για ένα 
διοργανικό πρόγραμμα ανθρώπινων 
πόρων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
μονίμων και των ασκουμένων υπαλλήλων 
των θεσμικών οργάνων σε εθελοντικές, 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες, αφενός ως μέρος της 
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κατάρτισης του προσωπικού και 
αφετέρου ως εθελοντισμός στο ελεύθερο 
χρόνο τους·
τονίζει το γεγονός ότι το προτεινόμενο 
πρόγραμμα παρέχει εξοικονόμηση 
κόστους και προσφέρει υψηλή 
προστιθέμενη αξία και θα συνέβαλε στην 
υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 158
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 β. εκφράζει την ικανοποίησή του 
σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής 
να θεμελιώσει το νέο της πρόγραμμα 
επιβράβευσης στις ήδη εφαρμοζόμενες 
πρακτικές του τομέα· φρονεί ότι τα 
βραβεία μπορούν να λειτουργήσουν ως 
κίνητρα υπέρ της ΕΚΕ μόνο εφόσον οι 
βραβευμένοι εκπροσωπούν πράγματι 
ουσιαστικές βέλτιστες πρακτικές σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο  
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συστήσει ανεξάρτητη ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
αλλά και τον έλεγχο του εν λόγω 
προγράμματος σήμερα και στο μέλλον, 
επί συνεχούς βάσης·  ζητεί, όσον αφορά 
την δημόσια προβολή των βραβείων, να 
αντανακλά αυτή την πραγματική 
περιπλοκότητα των προβλημάτων που 
πρέπει να επιλυθούν και επισημαίνει ότι 
τα διδάγματα πρέπει να αντληθούν από 
όλες τις επιχειρήσεις και όχι 
αποκλειστικά από τους νικητές·

Or. en
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Τροπολογία 159
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 β. θεωρεί σημαντικό να αναπτυχθεί το 
ταχύτερο δυνατό από την Επιτροπή η 
εξαγγελθείσα κοινή μεθοδολογία για τη 
μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης 
που θα βασίζεται στο κόστος του κύκλου 
ζωής. Η μεθοδολογία αυτή θα είναι 
χρήσιμη τόσο για τη διαφάνεια της 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων όσο και 
για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των επιχειρήσεων εκ μέρους 
των αρχών·

Or. it

Τροπολογία 160
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
τις προσπάθειές της για την υποβολή νέων 
προτάσεων με στόχο την κάλυψη των 
κενών διακυβέρνησης όσον αφορά τα 
διεθνή πρότυπα ΕΚΕ, όπως συνιστάται στη 
μελέτη του Εδιμβούργου που διεξήχθη για 
λογαριασμό της·

20. ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει 
τις προσπάθειές της για την υποβολή νέων 
προτάσεων στο πρόγραμμα εργασίας της
με στόχο την κάλυψη των κενών 
διακυβέρνησης όσον αφορά τα διεθνή 
πρότυπα ΕΚΕ, όπως συνιστάται στη 
μελέτη του Εδιμβούργου που διεξήχθη για 
λογαριασμό της·

Or. en
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Τροπολογία 161
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής 
περί προώθησης πρωτοβουλιών στους 
τομείς της υπεύθυνης παραγωγής και 
κατανάλωσης· φρονεί ότι η ΕΕ είναι σε 
θέση να οικοδομήσει τις περαιτέρω 
προσπάθειές της βασιζόμενη στην 
εμπειρία των πρωτοβουλιών ΕΚΕ που 
αφορούν ειδική κατάρτιση και ανάπτυξη 
ικανοτήτων για αγοραστές στους κόλπους 
των επιχειρήσεων· φρονεί ότι η 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
διαφάνεια μπορεί να αποτελέσει μείζονα 
κινητήρια δύναμη για το κίνημα του 
δεοντολογικά θεμιτού καταναλωτισμού·  
διατηρεί τις επιφυλάξεις του σχετικά με 
νέες πρωτοβουλίες για τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά σήματα σε 
πανευρωπαϊκό, εθνικό ή τομεακό επίπεδο 
διότι προτιμά να συνεχιστεί η υποστήριξη 
στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες περί 
σημάτων προκειμένου να μην διακοπεί η 
προαγωγή της συνεργασίας από την βάση 
και υπό την αιγίδα του Οργανισμού για τη 
Διεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική 
Σήμανση (International Social and 
Environmental Accreditation and 
Labelling Alliance (ISEAL))·

Or. en

Τροπολογία 162
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση με σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσω -
μεταξύ άλλων - της προαγωγής της 
ανταμοιβής της υπεύθυνης συμπεριφοράς 
των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της 
παροχής κινήτρων στο πλαίσιο της 
επενδυτικής πολιτικής και της 
πρόσβασης στις δημόσιες επενδύσεις·

Or. el

Τροπολογία 163
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 β. προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην καθοδήγηση και το συντονισμό των 
πολιτικών των Κρατών μελών της ΕΕ και 
έτσι να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι να 
δημιουργούνται πρόσθετα κόστη σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη λόγω 
αποκλινουσών προσεγγίσεων·

Or. el

Τροπολογία 164
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 γ. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παραμένει 
άτυπη και διαισθητική για τις 
περισσότερες μικρές, μεσαίες και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Θα ήταν ίσως 
σκόπιμο να υιοθετηθούν δράσεις, 
ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων 
και της φύσης των δραστηριοτήτων τους, 
που χωρίς να αυξάνουν το κόστος ή το 
γραφειοκρατικό άχθος αντίστοιχα, να 
στοχεύουν στην προαγωγή της αντίληψης 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης· 

Or. el

Τροπολογία 165
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών· τονίζει προς
αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές·

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών αλλά ότι αυτή 
δεν πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη 
κυρίως στις περιβαλλοντικές πτυχές·
παρατηρεί ως προς αυτό ότι η πρακτική 
της γνωστοποίησης προς τους επενδυτές 
και τους καταναλωτές αποτελεί κινητήρια
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές
που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και 
να εκτιμηθούν·

Or. fr

Τροπολογία 166
Malika Benarab-Attou
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών· τονίζει προς 
αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές·

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες και 
βιώσιμες επενδύσεις εξακολουθεί να είναι 
η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών· τονίζει 
προς αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική 
της γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές·

Or. en

Τροπολογία 167
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών· τονίζει προς 
αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές·

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών• τονίζει προς 
αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε προαιρετικές αρχές·

Or. de

Τροπολογία 168
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών· τονίζει προς 
αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές·

21. επισημαίνει ότι βασική κινητήριος 
δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις εξακολουθεί να είναι η ζήτηση 
των θεσμικών επενδυτών· τονίζει προς 
αυτή την κατεύθυνση ότι η πρακτική της 
γνωστοποίησης αποτελεί κινητήριος 
δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τις κινήσεις της Επιτροπής με σκοπό 
την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ΕΚΕ 
με την επενδυτική κοινότητα· ζητεί, όσον 
αφορά τις εν λόγω επαφές, να 
εδραιώνονται στις αρχές του ΟΗΕ για 
υπεύθυνες επενδύσεις και στην αρχή των 
ενοποιημένων απολογισμών (IR)·

Or. en

Τροπολογία 169
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. θεωρεί ότι η δημοσιότητα που 
δίνεται στις δράσεις των επιχειρήσεων 
είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπει 
στους καταναλωτές να αξιολογήσουν 
αντικειμενικά τις εταιρείες των οποίων 
σκοπεύουν να γίνουν πελάτες ή/και 
επενδυτές·

Or. es

Τροπολογία 170
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. παρατηρεί ότι είναι προς το 
συμφέρον των δικαιούχων των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως 
είναι τα ταμεία συντάξεων, οι βιώσιμες 
αποδόσεις και η υπεύθυνη εταιρική 
συμπεριφορά· φρονεί ότι τα κίνητρα των 
επενδυτών πρέπει να ευθυγραμμίζονται 
στην πράξη με τα συμφέροντα των 
δικαιούχων και να μην εξαναγκάζουν 
τους πρώτους σε μία συσταλτική 
ερμηνεία των συμφερόντων αυτών με 
μοναδική έμφαση στην μεγιστοποίηση 
των βραχυπρόθεσμων κερδών· 
συντάσσεται με ένα νομικό πλαίσιο που 
θα στηρίζει τον στόχο αυτό· εκφράζει την 
ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή 
εκπονεί προτάσεις περί μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων και εταιρικής διακυβέρνησης 
για την επίλυση αυτών των ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 171
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 

διαγράφεται
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μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική 
βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι 
ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως 
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, 
να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 172
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική 
βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι 
ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως 
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, 
να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 173
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική 
βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι 
ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας·

22. στηρίζει την Επιτροπή στην υποβολή 
νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη
«γνωστοποίηση μη οικονομικών 
στοιχείων» από τις επιχειρήσεις, η οποία 
θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
συστήσει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα1 και του Παγκοσμίου 
Συμβολαίου των ΗΕ· η πρόταση πρέπει 
να συνάδει με τους ενοποιημένους 
απολογισμούς, όπως καταρτίζονται από 
το Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς (IIRC)·
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο αντίκτυπος 
της επιχειρηματικής δράσης και της 
κοινωνικής δέσμευσης μπορεί επίσης να 
υπολογιστεί με βάση χρηματικά ποσά·

__________________
1 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», 
21 Μαρτίου 2011

Or. xm
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Τροπολογία 174
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων
απολογισμού για την εταιρική 
βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι 
ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως 
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, 
να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας·

22. βλέπει με κριτικό πνεύμα την πρόθεση 
της Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· δεν μπορεί να αποδεχτεί την 
προοπτική υποβολής υποχρεωτικών 
εκθέσεων για εθελοντικές κοινωφελείς 
δράσεις, καθώς αυτό αντίκειται στο 
πνεύμα μιας ελεύθερης κοινωνίας και 
επιφέρει διοικητικό φόρτο και δαπάνες, 
με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η 
εθελοντική δράση - ιδίως όσον αφορά
επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 
εργαζομένους· ζητεί την περαιτέρω 
διασαφήνιση της έννοιας της ΕΚΕ και 
την προσεκτική χρήση της, καθώς 
ουσιαστικά συνδέεται με την κοινωφελή, 
άτυπη και διαισθητική δράση· χαιρετίζει
το στόχο της αποκάλυψης των 
καταπατήσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και καλεί τα κράτη να 
τιμωρούν αυστηρά τέτοιου είδους 
πράξεις· θεωρεί ότι τα παραπτώματα 
μεμονωμένων επιχειρήσεων οδηγούν στη 
δυσφήμιση του συνόλου των
επιχειρήσεων και ενδεχομένως να 
οδηγήσουν στην καθιέρωση 
υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων, 
πράγμα που επιφέρει πρόσθετο διοικητικό 
και οικονομικό φόρτο· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει διαφορετικές 
προτάσεις·

Or. de
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Τροπολογία 175
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική 
βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι 
ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως 
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, 
να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας·

22. συμφωνεί ότι το ζήτημα της 
«γνωστοποίησης μη οικονομικών 
στοιχείων» από τις επιχειρήσεις απαιτεί 
περαιτέρω εξέταση· προειδοποιεί ότι ο 
όρος «μη οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται 
οι πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· τονίζει, ωστόσο, ότι οι λύσεις 
δεν πρέπει να δημιουργούν υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ·

Or. pl

Τροπολογία 176
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 

22. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
για υποβολή νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τη «γνωστοποίηση μη 
οικονομικών στοιχείων» από τις 
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επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική 
βιωσιμότητα και θα έχει ως στόχο οι 
ενοποιημένοι απολογισμοί, όπως 
προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, 
να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας·

επιχειρήσεις· φρονεί εντούτοις ότι η 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα «μη 
οικονομικά στοιχεία» οφείλει να 
παραμείνει ευέλικτη και στην διακριτική 
ευχέρεια κάθε επιχείρησης αναλόγως των 
αναγκών και της στρατηγικής της·

Or. en

Τροπολογία 177
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 

22. επικροτεί την έγκριση από πολλά 
κράτη μέλη απαιτήσεων σχετικά με τη 
«γνωστοποίηση μη οικονομικών 
στοιχείων» αλλά υπενθυμίζει ότι οι 
διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις 
ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετο 
κόστος για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη. κατά συνέπεια, στηρίζει 
πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής για 
υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με 
τη «γνωστοποίηση μη οικονομικών 
στοιχείων» από τις επιχειρήσεις·
προειδοποιεί ότι ο όρος «μη οικονομικά 
στοιχεία» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για να αποκρύπτονται οι πραγματικές 



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 103/120

EL

απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα 
και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι 
απολογισμοί, όπως προβλέπονται από το 
Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας·

οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα 
και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι 
απολογισμοί, όπως προβλέπονται από το 
Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 178
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα 
και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι 
απολογισμοί, όπως προβλέπονται από το 

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· επικροτεί το γεγονός ότι η εν 
λόγω πρόταση βασίζεται σε ευρύ φάσμα 
δημόσιων διαβουλεύσεων καθώς και σε 
σειρά συναντήσεων εργασίας με 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς· 
προειδοποιεί ότι ο όρος «μη οικονομικά 
στοιχεία» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για να αποκρύπτονται οι πραγματικές 
οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
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Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας·

πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα 
και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι 
απολογισμοί, όπως προβλέπονται από το 
Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 179
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα 
και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι 
απολογισμοί, όπως προβλέπονται από το 
Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας·

22. στηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής για υποβολή νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με τη «γνωστοποίηση 
μη οικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι ο όρος «μη 
οικονομικά στοιχεία» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να αποκρύπτονται οι 
πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσον 
αφορά τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αντίκτυπο· ζητεί μια φιλόδοξη πρόταση η 
οποία θα τοποθετεί το δικαίωμα της ΕΕ 
μεταξύ των πολλών τρεχουσών 
πρωτοβουλιών σχετικά με την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού για την εταιρική βιωσιμότητα 
και θα έχει ως στόχο οι ενοποιημένοι 
απολογισμοί, όπως προβλέπονται από το 
Διεθνές Συμβούλιο για τους 
Ενοποιημένους Απολογισμούς, να 
καταστούν παγκόσμιο πρότυπο μέχρι το 
τέλος της δεκαετίας· πιστεύει ότι ένα 
σύστημα βασισμένο στην  αρχή 
«συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την 
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ΕΚΕ· τάσσεται υπέρ της έγκρισης μιας 
πολιτικής ΕΚΕ στις επιχειρήσεις και 
φρονεί ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από 
την πολιτική ΕΚΕ πρέπει να αιτιολογείται 
ευλόγως·

Or. en

Τροπολογία 180
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. υπογραμμίζει ότι η ΕΚΕ άγεται από 
τις επιχειρήσεις και ότι οι επιχειρήσεις 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 
υποβάλουν εκθέσεις κατά τρόπο 
κατάλληλο και αρμόζοντα στις ιδιαίτερες 
συνθήκες που ισχύουν για αυτές·

Or. en

Τροπολογία 181
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 
προτείνει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο 
που θα καθιστά υποχρεωτική τη 
δημοσίευση εκ μέρους των μεγάλων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πληροφοριών 
μη οικονομικής φύσεως  και θα ορίζει τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται (που πρέπει να 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με  τις 
περιβαλλοντικές πτυχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεθοδολογία του κόστους του 
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κύκλου ζωής, σχετικά με τις κοινωνικές 
πτυχές, ιδιαίτερα δε με τον σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, και με τη 
διακυβέρνηση) και τη μεθοδολογία που 
πρέπει να ακολουθείται. Τονίζει ότι οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν 
επίσης την αλυσίδα υπεργολαβίας και 
εφοδιασμού. Ζητεί να καθοριστεί επίσης 
ένα απλουστευμένο πλαίσιο στο οποίο να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ΜMΕ·

Or. it

Τροπολογία 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η κοινωνική έκθεση 
πρέπει να επικυρώνεται από εξωτερικό 
φορέα, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αξιοπιστία των δράσεων της επιχείρησης·

Or. pl

Τροπολογία 183
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει τον συνεχή ηγετικό ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ στη 
στήριξη της υλοποίησης των προτάσεων 
που προβλέπονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής·

23. στηρίζει τον συνεχή ηγετικό ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ στη 
στήριξη της υλοποίησης των προτάσεων 
που προβλέπονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η ΕΚΕ, αν 
προσαρμοστεί καλύτερα στις ΜΜΕ, θα 
μπορέσει να διαδοθεί ευρύτερα σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα·

Or. fr



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 107/120

EL

Τροπολογία 184
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει τον συνεχή ηγετικό ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ στη 
στήριξη της υλοποίησης των προτάσεων 
που προβλέπονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής·

23. στηρίζει τον συνεχή ηγετικό ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ στη 
στήριξη της υλοποίησης των προτάσεων 
που προβλέπονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής· απευθύνει έκκληση προς 
όλους τους συμμετέχοντες να 
συμμετάσχουν στις εργασίες του Φόρουμ 
με μια νοοτροπία ευέλικτη, χωρίς 
αγκυλώσεις και συναινετική, όπως το 
επιτάσσει εξάλλου το πραγματικό πνεύμα 
της ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 185
Richard Howitt, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. εμμένει στην άποψη ότι τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι 
ελευθερίες βρίσκονται στο επίκεντρο 
οποιασδήποτε στρατηγικής για την ΕΚΕ, 
επικροτεί το εκτεταμένο πλαίσιο 
τομεακών και διατομεακών υποδομών 
κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ και ζητεί να 
υπάρχει πλήρης και ενεργή διαβούλευση 
και συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών 
φορέων και συνδικάτων ιδίως στην 
ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία των 
διαδικασιών και υποδομών ΕΚΕ των 
επιχειρήσεων, σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας με τους εργοδότες που 
παραπέμπει σε μία προσέγγιση γνήσιας 
σύμπραξης· 
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Or. en

Τροπολογία 186
Richard Howitt, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 β. ζητεί να συμπεριλαμβάνουν οι 
πολιτικές ΕΚΕ ειδικά μέτρα για την 
πάταξη της παράνομης πρακτικής να 
μπαίνουν εργαζόμενοι σε μαύρης λίστας 
και να τους στερείται η πρόσβαση στην 
απασχόληση, συχνά λόγω της 
συνδικαλιστικής τους ιδιότητας ή δράσης 
ή λόγω του ρόλου τους ως εκπροσώπου 
για θέματα υγείας και ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 187
Richard Howitt, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 γ. εμμένει στην άποψη ότι, 
οποιαδήποτε επιχείρηση αποκαλυφθεί ότι 
βάζει εργαζόμενους σε μαύρη λίστα ή ότι 
παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και 
εργασιακά πρότυπα, θα αποκλείεται από 
την είσπραξη χρηματοδοτήσεων της ΕΕ 
και από τη συμμετοχή σε μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς για άλλες δημόσιες 
συμβάσεις που συνάπτονται σε επίπεδο 
ΕΕ, σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο 
δημόσιας αρχής·

Or. en
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Τροπολογία 188
Richard Howitt, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 δ. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
μία πιο ανοιχτή και διαφανή διαδικασία 
αποδοχής και εξέτασης καταγγελιών περί
μη συμμόρφωσης στις αρχές της ΕΚΕ, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
επιβολής και διεξαγωγής ερευνών εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 189
Richard Howitt, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 ε. παρατηρεί ότι οι πολιτικές ΕΚΕ 
πρέπει να τηρούνται όχι μόνο από την 
κύρια εταιρεία ή από τον εργολάβο αλλά 
και από οποιουσδήποτε υπεργολάβους ή 
οποιεσδήποτε αλυσίδες παραγωγής 
χρησιμοποιούν οι ανωτέρω, ανεξαρτήτως 
του αν πρόκειται για παροχή αγαθών, 
εργαζομένων ή υπηρεσιών και 
ανεξαρτήτως του αν η έδρα βρίσκεται 
στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, 
εξασφαλίζοντας έτσι ίσες συνθήκες 
ανταγωνισμού βασισμένες σε δίκαιη 
αμοιβή και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
συνδικαλίζεσθαι·

Or. en
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Τροπολογία 190
Richard Howitt, Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 στ. υιοθετεί την οδηγία της Επιτροπής 
σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τα 
θύματα και ζητεί να περιλαμβάνουν οι 
πολιτικές ΕΚΕ των αντίστοιχων 
επιχειρήσεων (ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
ασφαλιστικές εταιρείες, ξενοδοχεία και 
τηλεπικοινωνίες) στρατηγικές και θετικού 
και πρακτικού χαρακτήρα και 
αντίστοιχες υποδομές προκειμένου να 
παρέχουν στήριξη σε θύματα 
εγκληματικών ενεργειών και στις 
οικογένειές τους σε συνθήκες κρίσης και 
προκειμένου να διατυπώσουν 
συγκεκριμένα μέτρα για οποιονδήποτε 
εργαζόμενο πέσει θύμα εγκληματικής 
ενέργειας, εντός ή εκτός χώρους 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 191
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών 
πρωτοβουλιών μπορεί να δημιουργήσει 
επιπλέον κόστη και να αποτελέσει 
εμπόδιο στην υλοποίηση, ζητεί δε από 
την Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους 

διαγράφεται



AM\920977EL.doc PE501.896v01-00 111/120

EL

διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη 
στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για 
«σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 192
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών 
πρωτοβουλιών μπορεί να δημιουργήσει 
επιπλέον κόστη και να αποτελέσει 
εμπόδιο στην υλοποίηση, ζητεί δε από 
την Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη 
στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για 
«σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ, αλλά 
η εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών ΕΚΕ πρέπει να παρέχει επαρκή 
ευελιξία για να ανταποκρίνεται στις 
ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε κράτους 
μέλους και της εκάστοτε περιφέρειας, και 
ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων· χαιρετίζει,
ωστόσο, τη συνεργασία της Επιτροπής με 
άλλους διεθνείς φορείς για την επίτευξη 
της ουσιαστικής «σύγκλισης» των 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ μακροπρόθεσμα·

Or. de

Τροπολογία 193
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών 
πρωτοβουλιών μπορεί να δημιουργήσει
επιπλέον κόστη και να αποτελέσει 

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ  
αναγνωρίζει ότι οι διάφορες δημόσιες, 
ιδιωτικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες 
μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον
ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία 
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εμπόδιο στην υλοποίηση, ζητεί δε από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη 
στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για
«σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

των πολιτικών ΕΚΕ· ζητεί δε από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη 
στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για
«ενστερνισμό» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ
στους κόλπους του επιχειρηματικού 
κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 194
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» 
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών
αποδεικνύει τις θετικές επιπτώσεις του 
εθελοντικού χαρακτήρα, παρόλο που 
υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω 
βελτίωσης· ζητεί από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη της ανταλλαγής 
και προώθησης των βέλτιστων 
επιχειρηματικών πρακτικών ΕΚΕ·

Or. es

Τροπολογία 195
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών 
πρωτοβουλιών μπορεί να δημιουργήσει 

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ· ζητεί 
δε από την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
άλλους διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για 
τη στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
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επιπλέον κόστη και να αποτελέσει 
εμπόδιο στην υλοποίηση, ζητεί δε από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη 
στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για
«σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

για «σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ

Or. en

Τροπολογία 196
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» 
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
πρωτοβουλιών σχετικά με την ΕΚΕ
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» 
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

Or. fr

Τροπολογία 197
Malika Benarab-Attou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην υλοποίηση
υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη και την 
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συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση»
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

ευθυδικία, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση»
δεσμευτικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 198
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» 
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, με 
τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και σε συνεργασία με άλλους 
διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί για τη 
στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για
«σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 199
Antigoni Papadopoulou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
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και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» 
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει σαφώς ενεργητικότερο 
ρόλο, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς 
φορείς, και να δεσμευθεί για τη στήριξη 
του μακροπρόθεσμου στόχου για
«σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 200
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην 
υλοποίηση, ζητεί δε από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, να 
δεσμευθεί για τη στήριξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» 
των πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

24. συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ 
αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η πληθώρα 
ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών 
μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη 
και να αποτελέσει εμπόδιο στην υλοποίηση  
ζητεί δε από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με άλλους διεθνείς φορείς, να δεσμευθεί 
για τη στήριξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου για «σύγκλιση» των πρωτοβουλιών 
ΕΚΕ, καθώς και για την προαγωγή των 
κατευθυντηρίων γραμμών που υπάρχουν 
στο διεθνές πρότυπο ISO 26000 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ενιαίος 
παγκοσμίως, συνεκτικός και διαφανής 
ορισμός της ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 201
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. φρονεί ότι η άποψη, σύμφωνα με 
την οποία η ΕΚΕ δεν είναι παρά μια 
έννοια "πολυτελείας" την οποία 
αποδέχεται ο επιχειρηματικός κόσμος 
μόνο σε καλές οικονομικές συγκυρίες έχει 
διαψευσθεί περίτρανα με τα συνεχιζόμενα 
υψηλά επίπεδα αποδοχής και εφαρμογής 
της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις· εκτιμά 
εξάλλου ότι πρόκειται για άποψη 
πεπαλαιωμένης νοοτροπίας η οποία 
αγνοεί τόσο την σημασία που έχει το καλό 
όνομα όσο και τα επίπεδα εξωτερικού 
κινδύνου που απειλούν τα περιθώρια 
κέρδους της σύγχρονης επιχείρησης·   
απευθύνει έκκληση προς όλους τους 
παράγοντες χάραξης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής να ενσωματώσουν την ΕΚΕ 
σε όλα τα επίπεδα οικονομικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
διατάξεων περί ΕΚΕ στους κόλπους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

Or. en

Τροπολογία 202
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 
προάγουν και με αντίστοιχες συνέργειες 
με πανεπιστήμια, την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη μέσω της ένταξης 
σχετικών μαθημάτων στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης ενισχύοντας έτσι αφενός το 
ρόλο της ΕΚΕ στην επιχειρηματικότητα 
και αφετέρου την αντίληψη της βιώσιμης 
κατανάλωσης·
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Or. el

Τροπολογία 203
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 β. θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην προαγωγή της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, σημειώνοντας ότι η 
ΕΚΕ συμβάλλει στο κοινωνικό διάλογο 
και τον διευκολύνει·

Or. el

Τροπολογία 204
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει 
ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν 
μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την 
ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διοικητική 
εκπαίδευση για όλους·

25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει 
ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν 
μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την 
ενσωμάτωση της ΕΚΕ, της υπεύθυνης 
διαχείρισης και της υπεύθυνης άσκησης 
της ιδιότητας του πολίτη στη διοικητική 
εκπαίδευση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
να προσφέρει περαιτέρω χρηματοδοτική 
στήριξη στα σχέδια εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για την ΕΚΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος για τη διά βίου μάθηση 
και του προγράμματος «Νεολαία σε 
δράση» της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 205
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει 
ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν 
μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την 
ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διοικητική 
εκπαίδευση για όλους·

25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει 
ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν 
μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την 
ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διοικητική 
εκπαίδευση για όλα τα μελλοντικά 
διευθυντικά στελέχη · φρονεί ότι κάτι 
τέτοιο μπορεί να αρχίσει με την 
εκπαίδευση στις αρχές της ΕΚΕ των 
παιδιών σχολικής ηλικίας που 
συμμετέχουν σε προγράμματα για νέους 
επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 206
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει 
ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν 
μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την 
ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διοικητική 
εκπαίδευση για όλους·

25. επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει 
ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων 
για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν 
μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού 
επιπέδου να εξεύρει τρόπους για την 
ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διοικητική 
εκπαίδευση για όλους, προκειμένου να 
μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο της 
στρατηγικής εταιρικής διακυβέρνησης·
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Or. de

Τροπολογία 207
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών.

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
καθιερωμένες και λειτουργικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ μέσω της 
καθιέρωσης δοκιμασίας ΕΚΕ που θα 
αξιολογεί τον αντίκτυπο των προσεχών 
νομοθετικών και διοικητικών 
πρωτοβουλιών για μέτρα στον τομέα της 
ΕΚΕ και θα λαμβάνει υπόψη τα
αντίστοιχα αποτελέσματα κατά την 
εκπόνηση προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 208
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. χαιρετίζει την καθιέρωση 
υποχρεώσεων για τους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη βιωσιμότητα και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και 
να αξιολογεί τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 209
Marian Harkin, Jean Lambert, Sari Essayah, Malika Benarab-Attou, Edward 
McMillan-Scott
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. αναγνωρίζει ότι η Δήλωση του 
Λάκεν του 2001 επισημαίνει ότι είναι 
ανάγκη να έρθουν τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 210
Marian Harkin, Jean Lambert, Sari Essayah, Malika Benarab-Attou, Edward 
McMillan-Scott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 β. υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
«πρότασης της αλληλεγγύης» για ένα 
διοργανικό πρόγραμμα ανθρώπινων 
πόρων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
μονίμων και των ασκουμένων υπαλλήλων 
των θεσμικών οργάνων σε εθελοντικές, 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες, τόσο στο πλαίσιο της 
κατάρτισης του προσωπικού όσο και ως 
εθελοντισμός στο ελεύθερο χρόνο τους·

Or. en


