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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική και κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια 
σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην αλληλεπίδρασή τους με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ αποτελεί μια ουσιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου,

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ μπορεί να βοηθήσει στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ είναι ένα από τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
ΕΚΕ,

1. θεωρεί ότι η ΕΚΕ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας στην απασχόληση και του εργασιακού 
περιβάλλοντος·

2. ζητεί να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν την ΕΚΕ με στόχο τη διαφύλαξη της 
σωματικής ακεραιότητας, της ασφάλειας, της σωματικής και νοητικής ευεξίας, των 
εργατικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων τους·

3. επισημαίνει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να στραφεί και σε νέους τομείς όπως η οργάνωση της 
εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες και η κοινωνική ένταξη·

4. ζητεί νομοθετική επιβεβαίωση των μέτρων περί ΕΚΕ μόλις αυτά εφαρμοστούν από 
αρκετές εταιρείες·

5. είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
στην εταιρεία και στην ανάπτυξη της ενημέρωσης των καταναλωτών·

6. πιστεύει ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης έχουν 
διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά 
την ΕΚΕ·

7. επιδοκιμάζει την προώθηση της ΕΚΕ διεθνώς, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
καλύτερα την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της και να θεσπίσει περαιτέρω δεσμευτικούς 
κανόνες για ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή μέσω υπεργολάβων 
σε αναπτυσσόμενες χώρες·
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8. πιστεύει σθεναρά ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ΕΚΕ στις ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.


