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Τροπολογία 1
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει 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 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 
κοινωφελή δράση·

Or. de
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Τροπολογία 2
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση 
της χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό 
είναι απολύτως απαραίτητο για την 
οικονομική ανάκαμψη·

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει θερμά την 
ανάληψη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
(ΕΚΕ)· τονίζει ότι πολλές επιχειρήσεις -
ιδίως μικρομεσαίες - αποτελούν πρότυπα 
στον τομέα αυτόν·

Or. de

Τροπολογία 3
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση 
της χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό
είναι απολύτως απαραίτητο για την 
οικονομική ανάκαμψη·

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει την ανάληψη 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)· η 
ανάληψη ευθύνης για την κοινωνία, το 
περιβάλλον και τους εργαζομένους από 
τις εταιρείες δημιουργεί αμφίπλευρο 
κέρδος και συμβάλλει στην ενίσχυση της 
βάσης εμπιστοσύνης, η οποία είναι
απαραίτητη για την οικονομική επιτυχία·
θεωρεί ότι η ένταξη της ΕΚΕ στη 
βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική θα 
ωφελήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
την κοινωνία·

Or. de
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Τροπολογία 4
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη·

1. τονίζει ότι η τρέχουσα παγκόσμια 
οικονομική κρίση οφείλεται σε θεμελιώδη 
σφάλματα από άποψη διαφάνειας, 
λογοδοσίας, ευθύνης και κοντόφθαλμης 
αντίληψης· κι ότι η ΕΕ έχει καθήκον να 
φροντίσει ώστε όχι μόνο οι τράπεζες αλλά 
και όλος ο επιχειρηματικός κλάδος να 
αντλήσει τα σχετικά διδάγματα·
επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· εκτιμά ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη· ζητεί από όλους τους κύκλους 
συμφερόντων να συζητούν εκτενώς τα 
αποτελέσματα και να τα θέτουν σε 
εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 5
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η δεσμευτική 
και δεόντως τηρούμενη εταιρική 
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συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη·

κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για μια βιώσιμη
οικονομική ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 6
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη·

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), εάν τηρείται 
από όλες τις επιχειρήσεις κι όχι μόνο από 
τις μεγάλες, μπορεί να συμβάλει πλήρως 
στην αποκατάσταση της χαμένης 
εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι απολύτως 
απαραίτητο για την οικονομική ανάκαμψη·

Or. fr

Τροπολογία 7
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
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απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη·

απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη και μπορεί να μετριάσει 
επιτυχώς τις κοινωνικές επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 8
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη·

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να διεξάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου 
σχετικά με την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η εταιρική
κοινωνιακή ευθύνη (ΕΚΕ), μπορεί να 
συμβάλει πλήρως στην αποκατάσταση της 
χαμένης εμπιστοσύνης, καθώς αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για την οικονομική 
ανάκαμψη·

Or. fr

Τροπολογία 9
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 

2. τονίζει ότι η ανάπτυξη της ΕΚΕ θα 
πρέπει πάνω απ΄ όλα να θεμελιωθεί στην  
αυτορρύθμιση και την αυτό-οργάνωση 
της αγοράς· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η
δημόσια διοίκηση θα πρέπει να 
προσφέρει την υποστήριξή της 
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες 
για συνεργασία ΕΚΕ και δημιουργώντας 
τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανισμούς, 
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ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

όπως π.χ. ένα σύστημα κινήτρων·

Or. pl

Τροπολογία 10
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

2. θεωρεί ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση θα μπορούσαν να στηρίξουν 
τις υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, ώστε να 
εξασφαλιστούν η συνοχή, η 
σημαντικότητα, η πολυμερής συμμετοχή 
και η διαφάνεια

Or. de

Τροπολογία 11
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις

2. τονίζει ότι η κοινωφελής δράση στο 
πλαίσιο της ΕΚΕ των επιχειρήσεων 
πρέπει να είναι καταρχήν εθελοντική· 
υποστηρίζει και σκοπεύει να 
προστατεύσει τις υφιστάμενες ιδιωτικές 
και εθελοντικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ· 
θεωρεί ότι οι ελάχιστες αρχές ΕΚΕ με 
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υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

εθελοντικό χαρακτήρα θα μπορούσαν να 
είναι χρήσιμες, ώστε να εξασφαλιστούν η 
συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

Or. de

Τροπολογία 12
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση στον κοινωνικό και 
τον περιβαλλοντικό τομέα, που είναι δυο 
από τους τομείς που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, μέσω της διευκόλυνσης της 
δημιουργίας ελεγκτικών οργανισμών 
ειδικευμένων σε θέματα ΕΚΕ, η 
πολυμερής συμμετοχή και η διαφάνεια·

Or. fr

Τροπολογία 13
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση μπορούν να 
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υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, και πιστεύει 
ότι οι υφιστάμενες ιδιωτικές και 
εθελοντικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ
προσφέρουν δυνατότητα θέσπισης
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 14
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως είναι οι 
εργασιακές πρακτικές και οι πρακτικές 
σε θέματα απασχόλησης, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι περιβαλλοντικές 
πρακτικές, αλλά πιστεύει ότι θα πρέπει να 
καταστούν νομικά δεσμευτικές και έτσι 
να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων βασικών αρχών ώστε να 
εξασφαλιστούν η συνοχή, η 
σημαντικότητα, η πολυμερής συμμετοχή 
και η διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 15
Richard Howitt
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια·

2. τονίζει ότι η από κοινού ρύθμιση και η 
αυτορρύθμιση δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την κατάλληλη 
κανονιστική ρύθμιση σε οποιαδήποτε από 
τις περιοχές που καλύπτονται από την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
υφιστάμενες ιδιωτικές και εθελοντικές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ, με τη θέσπιση 
ελάχιστων αρχών ώστε να εξασφαλιστούν 
η συνοχή, η σημαντικότητα, η πολυμερής 
συμμετοχή και η διαφάνεια· εκτιμά πως η 
αυτορρύθμιση πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει μια διάταξη περί 
"δυνατότητας προσφυγής" σύμφωνη 
προς τον "πυλώνα τρία" των 
Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΗΕ για 
την Επιχειρηματική Συμπεριφορά και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 16
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί κρίσιμο το να διασφαλισθεί 
μέσα στην ενιαία αγορά  η δέουσα 
παροχή υπηρεσιών και η συμμόρφωση 
προς τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού 
μέσω του συνυπολογισμού των 
κοινωνικών κριτηρίων στην ανάθεση των 
συμβάσεων με τη μέγιστη διαφάνεια, μαζί 
με ρήτρες ΔΟΕ (ILO), ως βασική 
προϋπόθεση για να αποκτούν οι 
δραστηριότητες ΕΚΕ μια κοινωνικά 
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ωφέλιμη αξία. Έτσι, μπορεί επίσης να 
ενθαρρυνθεί η επιδίωξη πιο κατάλληλης 
και αποτελεσματικής δραστηριότητας 
ΕΚΕ μέσα στους διάφορους κλάδους της 
οικονομίας·

Or. ro

Τροπολογία 17
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. απορρίπτει την ιδέα ότι οι μικρές 
επιχειρήσεις είναι λιγότερο υπεύθυνες από 
τις μεγάλες απλώς και μόνο επειδή δεν 
διαθέτουν χωριστή δομή για την ΕΚΕ· 
θεωρεί πως πρέπει να τεθούν λογικές 
τιμές κατωφλίου που, σε κάθε τυχόν 
νομοθετική πρόταση σχετιζόμενη με την 
ΕΚΕ, θα συνεκτιμούν τις ανάγκες των 
μικρών επιχειρήσεων· ζητεί εντούτοις να 
στηριχθούν οι ευρωπαϊκές ενέργειες στην 
εμπειρία της Ιταλίας από τα 
περιφερειακά Εμπορικά Επιμελητήρια 
και της Γαλλίας από τις τράπεζες 
καταθέσεων ταμιευτηρίου (Πρωτοβουλία 
Cordé) προκειμένου η συμβολή των 
μικρών επιχειρήσεων να γίνει γνωστή και 
να προβληθεί μέσω ομαδοποίησής τους 
(clustering) κατά τόπους ή κατά τομείς·

Or. en

Τροπολογία 18
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει μια «Κοινότητα 
Πρακτικής» για την ΕΚΕ· θεωρεί ότι αυτή 
πρέπει να είναι συμπληρωματική σε έναν 
κώδικα ορθής πρακτικής για την από 
κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση, 
επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να συμμετάσχουν σε μια συλλογική 
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
λογοδοσία των πολυμερών δράσεων ΕΚΕ·

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει μια «Κοινότητα 
Πρακτικής» για την κοινωνική δράση των 
επιχειρήσεων· θεωρεί ότι αυτή πρέπει να 
είναι συμπληρωματική σε έναν κώδικα 
ορθής πρακτικής για την από κοινού 
ρύθμιση και την αυτορρύθμιση, 
επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να συμμετάσχουν σε μια συλλογική 
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
λογοδοσία των πολυμερών δράσεων·

Or. de

Τροπολογία 19
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει μια «Κοινότητα 
Πρακτικής» για την ΕΚΕ· θεωρεί ότι αυτή 
πρέπει να είναι συμπληρωματική σε έναν 
κώδικα ορθής πρακτικής για την από 
κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση, 
επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να συμμετάσχουν σε μια συλλογική 
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
λογοδοσία των πολυμερών δράσεων ΕΚΕ·

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει μια «Κοινότητα 
Πρακτικής» για την ΕΚΕ· θεωρεί ότι αυτή 
πρέπει να είναι συμπληρωματική σε έναν 
κώδικα ορθής πρακτικής για την από 
κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση και 
να προχωρεί και πέρα από αυτόν, 
επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να συμμετάσχουν σε μια συλλογική 
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
λογοδοσία των πολυμερών δράσεων ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Nadja Hirsch
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει μια «Κοινότητα 
Πρακτικής» για την ΕΚΕ· θεωρεί ότι αυτή 
πρέπει να είναι συμπληρωματική σε έναν 
κώδικα ορθής πρακτικής για την από 
κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση, 
επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να συμμετάσχουν σε μια συλλογική
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
λογοδοσία των πολυμερών δράσεων ΕΚΕ·

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει μια «Κοινότητα 
Πρακτικής» για την ΕΚΕ· θεωρεί ότι αυτή 
πρέπει να είναι συμπληρωματική σε έναν 
κώδικα ορθής πρακτικής για την από 
κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση, 
επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να συμμετάσχουν σε μια κοινή
διαδικασία μάθησης, προκειμένου να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
πολυμερών δράσεων ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 21
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση 
ελάχιστων προτύπων μπορεί να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία των δράσεων ΕΚΕ· σημειώνει 
ότι τα ελάχιστα πρότυπα πρέπει 
απαραιτήτως να περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των 
εργαζομένων και των συνδικάτων, καθώς 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όσον 
αφορά το περιεχόμενό τους, την 
εφαρμογή τους και την εποπτεία της 
εφαρμογής τους, καθώς επίσης τη 
συμμετοχή της αλυσίδας αξίας και τον 
ανεξάρτητο έλεγχο της τήρησης της 
αυτοδέσμευσης·

Or. de



AM\920994EL.doc 15/27 PE501.898v01-00

EL

Τροπολογία 22
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη «μη 
δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων» από τις επιχειρήσεις·
προειδοποιεί ότι η χρήση του όρου «μη-
χρηματοοικονομικά», δεν πρέπει να 
συγκαλύψει τις πραγματικές οικονομικές 
συνέπειες για τις επιχειρήσεις των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
επιπτώσεων· ζητεί να υποβληθεί μια 
φιλόδοξη πρόταση, που θα τοποθετεί την 
ΕΕ στο επίκεντρο των πολλών σημερινών 
διεθνών πρωτοβουλιών για την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με την βιωσιμότητα, οι οποίες συνάδουν 
πλήρως με το στόχο να καταστούν οι 
Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, όπως έχει 
προταθεί από την IIRC, παγκόσμιος 
κανόνας μέχρι το τέλος της δεκαετίας·

4. βλέπει με κριτικό πνεύμα την πρόθεση 
της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη γνωστοποίηση μη
χρηματοοικονομικών 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 έννοια 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

Τροπολογία 23
Danuta Jazłowiecka
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη «μη 
δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων» από τις επιχειρήσεις· 
προειδοποιεί ότι η χρήση του όρου «μη-
χρηματοοικονομικά», δεν πρέπει να 
συγκαλύψει τις πραγματικές οικονομικές 
συνέπειες για τις επιχειρήσεις των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των 
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
επιπτώσεων· ζητεί να υποβληθεί μια 
φιλόδοξη πρόταση, που θα τοποθετεί την 
ΕΕ στο επίκεντρο των πολλών σημερινών 
διεθνών πρωτοβουλιών για την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με την βιωσιμότητα, οι οποίες συνάδουν 
πλήρως με το στόχο να καταστούν οι 
Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, όπως έχει 
προταθεί από την IIRC, παγκόσμιος 
κανόνας μέχρι το τέλος της δεκαετίας·

4. συμφωνεί ότι η «μη δημοσιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις απαιτεί περισσότερη μελέτη·
τονίζει όμως ότι οποιαδήποτε λύση δεν 
θα πρέπει να δημιουργεί υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι η 
χρήση του όρου «μη-χρηματοοικονομικά», 
δεν πρέπει να συγκαλύψει τις πραγματικές 
οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των 
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
επιπτώσεων·

Or. pl

Τροπολογία 24
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη «μη δημοσιοποίηση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων» από 
τις επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι η χρήση 
του όρου «μη-χρηματοοικονομικά», δεν 
πρέπει να συγκαλύψει τις πραγματικές 
οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 

4. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με 
τη «μη δημοσιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις, που θα επιτρέψει στην ΕΕ 
να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για 
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των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
των σχετικών με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα επιπτώσεων· ζητεί να 
υποβληθεί μια φιλόδοξη πρόταση, που θα
τοποθετεί την ΕΕ στο επίκεντρο των 
πολλών σημερινών διεθνών 
πρωτοβουλιών για την υποχρεωτική 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
βιωσιμότητα, οι οποίες συνάδουν πλήρως 
με το στόχο να καταστούν οι
Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, όπως έχει 
προταθεί από την IIRC, παγκόσμιος 
κανόνας μέχρι το τέλος της δεκαετίας·

την Επιχειρηματική Συμπεριφορά και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα1 καθώς και το 
"Παγκόσμιο Συμβόλαιο" του ΟΗΕ· 
εκτιμά πως η πρόταση θα πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένη με τις Ολοκληρωμένες 
Εκθέσεις, όπως έχει προταθεί από την 
IIRC·  επισημαίνει ακόμη ότι οι 
επιπτώσεις της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και της κοινωνικής 
συμμετοχής μπορούν επίσης να 
μετρηθούν από χρηματοπιστωτική 
άποψη·  

__________________
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

Τροπολογία 25
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική
πρόταση σχετικά με τη «μη δημοσιοποίηση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων» από 
τις επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι η χρήση 
του όρου «μη-χρηματοοικονομικά», δεν 
πρέπει να συγκαλύψει τις πραγματικές 
οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των 
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση σχετικά 
με τη «μη δημοσιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων» από τις 
επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι η χρήση του 
όρου «μη-χρηματοοικονομικά», δεν πρέπει 
να συγκαλύψει τις πραγματικές 
οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των 
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 



PE501.898v01-00 18/27 AM\920994EL.doc

EL

επιπτώσεων· ζητεί να υποβληθεί μια 
φιλόδοξη πρόταση, που θα τοποθετεί την 
ΕΕ στο επίκεντρο των πολλών σημερινών 
διεθνών πρωτοβουλιών για την
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με την βιωσιμότητα, οι οποίες συνάδουν
πλήρως με το στόχο να καταστούν οι 
Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, όπως έχει 
προταθεί από την IIRC, παγκόσμιος 
κανόνας μέχρι το τέλος της δεκαετίας·

επιπτώσεων· ζητεί μια πρόταση για την
εθελοντική εταιρική βιωσιμότητα, η οποία 
να συνάδει πλήρως με το στόχο να 
καταστούν οι Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, 
όπως έχει προταθεί από την IIRC, 
παγκόσμιος κανόνας μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη «μη δημοσιοποίηση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων» από 
τις επιχειρήσεις· προειδοποιεί ότι η χρήση 
του όρου «μη-χρηματοοικονομικά», δεν 
πρέπει να συγκαλύψει τις πραγματικές 
οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των 
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
επιπτώσεων· ζητεί να υποβληθεί μια 
φιλόδοξη πρόταση, που θα τοποθετεί την 
ΕΕ στο επίκεντρο των πολλών σημερινών 
διεθνών πρωτοβουλιών για την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με την βιωσιμότητα, οι οποίες συνάδουν 
πλήρως με το στόχο να καταστούν οι 
Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, όπως έχει 
προταθεί από την IIRC, παγκόσμιος 
κανόνας μέχρι το τέλος της δεκαετίας·

4. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη «μη δημοσιοποίηση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων» από 
τις επιχειρήσεις· συνιστά να βασισθεί η 
πρόταση σε μια ευρεία διαβούλευση με το 
κοινό καθώς και σε μια σειρά από 
ημερίδες εργαστηρίου με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων·
προειδοποιεί ότι η χρήση του όρου «μη-
χρηματοοικονομικά», δεν πρέπει να 
συγκαλύψει τις πραγματικές οικονομικές 
συνέπειες για τις επιχειρήσεις των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των 
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
επιπτώσεων· ζητεί να υποβληθεί μια 
φιλόδοξη πρόταση, που θα τοποθετεί την 
ΕΕ στο επίκεντρο των πολλών σημερινών 
διεθνών πρωτοβουλιών για την 
υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με την βιωσιμότητα, οι οποίες συνάδουν 
πλήρως με το στόχο να καταστούν οι 
Ολοκληρωμένες Εκθέσεις, όπως έχει 
προταθεί από την IIRC, παγκόσμιος 
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κανόνας μέχρι το τέλος της δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το θέμα του 
παραπλανητικού marketing σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις των ενεργειών των εταιριών 
στο πλαίσιο της Οδηγίας περί αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 28
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 
προτείνει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο 
που θα καθιστά υποχρεωτική τη 
δημοσίευση μη χρηματοπιστωτικών 
πληροφοριών εκ μέρους των μεγάλων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και που θα 
ορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται (στις οποίες θα 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές 
πτυχές βάσει της μεθοδολογίας 
υπολογισμού του κύκλου ζωής, οι 
κοινωνικές πτυχές σε ό,τι αφορά ιδίως το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και ζητήματα διακυβέρνησης) καθώς και 
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τη μεθοδολογία· εκτιμά πως οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
καλύπτουν επίσης την αλυσίδα 
υπεργολαβιών και προμηθειών. Ζητεί να 
ορισθεί ακολούθως ένα απλοποιημένο 
πλαίσιο στο οποίο να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση προαιρετικά οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. it

Τροπολογία 29
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. ζητεί άμεσες ενέργειες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση του 
απαράδεκτου φαινομένου του 
'greenwashing', που όχι μόνο είναι μια 
πρακτική δόλια και παραπλανητική για 
καταναλωτές, δημόσιες αρχές και 
επενδυτές, αλλά και που μειώνει την 
εμπιστοσύνη απέναντι στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη ως ένα αποτελεσματικό 
μέσον προώθησης μιας συμμετοχικής και 
βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης·

Or. it

Τροπολογία 30
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καταδικάζει την εταιρική διαφθορά και 
τη φοροδιαφυγή· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει νέα έμφαση σε αυτά τα ζητήματα

5. καταδικάζει με σθένος την εταιρική 
διαφθορά και τη φοροδιαφυγή· ωστόσο, 
αρνείται να συνδέσει τα δυο αυτά ποινικά 
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στη συζήτηση για την ΕΚΕ στο πλαίσιο 
του κεφαλαίου «χρηστή διακυβέρνηση» ·

αδικήματα με την έννοια της ΕΚΕ, 
καθώς η ΕΚΕ συνδέεται με την 
κοινωφελή δράση των επιχειρήσεων· 
απορρίπτει τη συνολική καταδίκη των 
επιχειρήσεων· θεωρεί ότι είναι άδικο να 
επιβληθεί στις επιχειρήσεις γενική 
δέσμευση σχετικά με την ΕΚΕ με 
πρόσχημα τις παραβάσεις της νομοθεσίας 
από ορισμένες μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση 
καταδικαστέες· ζητεί περισσότερη 
αντικειμενικότητα και μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση στη 
συζήτηση για την ΕΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 31
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καταδικάζει την εταιρική διαφθορά και 
τη φοροδιαφυγή· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει νέα έμφαση σε αυτά τα ζητήματα 
στη συζήτηση για την ΕΚΕ στο πλαίσιο 
του κεφαλαίου «χρηστή διακυβέρνηση» ·

5. καταδικάζει την εταιρική διαφθορά και 
τη φοροδιαφυγή· εκτιμά πως η εταιρική 
διαφάνεια πρέπει να οδηγήσει σε ανοικτές 
και υπεύθυνες σχέσεις για τις εταιρίες 
εντός και εκτός Ευρώπης· ότι οι 
υπεύθυνες εταιρίες οφείλουν να 
υιοθετήσουν αυστηρή και δημόσια στάση 
κατά της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα 
και σε κάθε περίσταση· καταδικάζει κάθε 
προσπάθεια μη καταβολής δίκαιων 
φόρων σε όλες τις χώρες όπου μια εταιρία 
δραστηριοποιείται· και έστω κι αν οι 
εταιρίες έχουν το καθήκον να εκφράζουν 
άποψη για θέματα δημοσίου 
ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, οι 
δραστηριότητές τους σε επίπεδο ομάδων 
συμφερόντων (lobbying) πρέπει να είναι 
πλήρως διαφανείς και να σέβονται 
απόλυτα τις δημοκρατικές αρχές· καλεί 
την Επιτροπή να δώσει νέα έμφαση σε 
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αυτά τα ζητήματα στη συζήτηση για την 
ΕΚΕ στο πλαίσιο του κεφαλαίου «χρηστή 
διακυβέρνηση» ·

Or. en

Τροπολογία 32
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καταδικάζει την εταιρική διαφθορά και 
τη φοροδιαφυγή· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει νέα έμφαση σε αυτά τα ζητήματα 
στη συζήτηση για την ΕΚΕ στο πλαίσιο 
του κεφαλαίου «χρηστή διακυβέρνηση» ·

5. καταδικάζει την εταιρική διαφθορά και 
τη φοροδιαφυγή· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει νέα έμφαση σε αυτά τα ζητήματα 
στη συζήτηση για την ΕΚΕ στο πλαίσιο 
του κεφαλαίου «χρηστή διακυβέρνηση» ·
τονίζει τη σημασία του να προτείνουν τα 
πανεπιστήμια και οι σχολές εμπορίου και 
διαχείρισης ειδικές σπουδές για την ΕΚΕ.

Or. fr

Τροπολογία 33
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. χαιρετίζει τις συζητήσεις στην 
Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους του 
"Greenwash" και την πρόθεση της 
Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κάποιες ΕΚΕ να οδηγούν σε 
παραπλανητική διαφήμιση· καλεί την 
Επιτροπή να μεριμνήσει να 
δημιουργηθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί 
υποβολής καταγγελιών ώστε οι 
εξωτερικοί κύκλοι συμφερόντων να 
μπορούν να αμφισβητήσουν, ακόμη και 
νομικώς εάν χρειάζεται, τις 
παραπλανητικές ή ψευδείς διαφημίσεις 
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και να απαιτούν αποτελεσματικές 
κυρώσεις που να περιλαμβάνουν 
διορθωτικά μέτρα και πρόστιμα· εκτιμά 
πως μια τέτοια συμμετοχική και 
ισορροπημένη αντίληψη θα εμπνεύσει σε 
όλους τους κύκλους συμφερόντων και 
στους πολίτες την εμπιστοσύνη ότι οι 
πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πεδίο της ΕΚΕ 
είναι αντικειμενικές, δίκαιες και 
αξιόπιστες· 

Or. en

Τροπολογία 34
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
να καταστεί υποχρεωτικό για τα 
επενδυτικά κεφάλαια και για τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να 
ενημερώνουν όλους τους πελάτες τους για 
τα τυχόν κριτήρια ηθικής ή υπεύθυνης 
επένδυσης που χρησιμοποιούν ή για 
οποιοδήποτε πρότυπο ή κώδικα που 
έχουν τυχόν υπογράψει·

Or. it

Τροπολογία 35
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. απαιτείται ιδιαίτερα μια δεσμευτική 
υποχρέωση δέουσας επιμέλειας και 
διαφάνειας σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ώστε να διασφαλιστεί η 
υπευθυνότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, 
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η μέτρηση του βιώσιμου αποτυπώματος 
των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, και η καταπολέμηση 
της φοροαποφυγής και των παράνομων 
χρηματικών ροών. Οι συνεχιζόμενες 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις για το 
ευρωπαϊκό νομοσχέδιο περί διαφάνειας 
στις εξορυκτικές δραστηριότητες και 
στην υλοτομία (2011/0307(COD)), η 
αναθεώρηση της Οδηγίας για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
παράνομων εσόδων και το εξαγγελθέν 
νομοσχέδιο περί υποβολής εκθέσεων για 
μη χρηματοπιστωτικές πληροφορίες, 
προσφέρουν ευκαιρίες για να 
βελτιώσουμε τη διαφάνεια των εταιριών 
προς αυτές τις κατευθύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 36
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της
σωστής εταιρικής ευθύνης και της 
χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης
που επηρεάζει την καθημερινή 
οικονομική στρατηγική της· πιστεύει ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τις 
δυνατότητες για να εξασφαλιστεί ότι η 
στρατηγική για την ΕΚΕ θα συμφωνείται 
σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.

6. τονίζει ότι η εταιρική ευθύνη δεν πρέπει 
να καταλήξει όργανο του μάρκετινγκ, 
αλλά ο μόνος τρόπος για να αξιοποιηθεί 
πλήρως είναι να ενσωματωθεί στη 
συνολική στρατηγική της επιχείρησης και 
να ενταχθεί και να υλοποιηθεί στις 
καθημερινές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

Or. de

Τροπολογία 37
Thomas Mann
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της
σωστής εταιρικής ευθύνης και της 
χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.

6. χαιρετίζει τη δυνατότητα επίτευξης του 
συνδυασμού μεταξύ της εταιρικής ευθύνης 
και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης
με τέτοιο τρόπο, ώστε η ΕΚΕ να συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης και 
να επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι μπορούν να 
συμφωνηθούν περισσότερες στρατηγικές 
ΕΚΕ σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου·

Or. de

Τροπολογία 38
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί αν μεταξύ άλλων η ΕΚΕ
αποτελεί συνιστώσα της επιχείρησης που 
επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.

Or. pl

Τροπολογία 39
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ είναι 
δεσμευτική για τις εταιρίες και συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.
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6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενθαρρύνει να συμφωνείται
η στρατηγική για την ΕΚΕ σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.
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6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου.

6. τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταξύ της 
σωστής εταιρικής ευθύνης και της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΚΕ συνιστά 
ουσιαστική συνιστώσα της επιχείρησης 
που επηρεάζει την καθημερινή οικονομική 
στρατηγική της· πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
για να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για 
την ΕΚΕ θα συμφωνείται σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου μέσα στην 
εταιρία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν κώδικες εταιρικής 
υπευθυνότητας που θα απηχούν το βαθμό 
ευθύνης όλων μέσα σε μια εταιρία και θα 
ορίζουν τη στενή σχέση ανάμεσα στις 
επιδόσεις της εταιρίας σε θέματα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφενός και 
στα οικονομικά της αποτελέσματα 
αφετέρου.
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