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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επικροτεί το γεγονός ότι η κοινωνική ρήτρα του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ισχύει τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ·

2. τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η εφαρμογή και η κατάλληλη παρακολούθηση των 
κοινωνικών διατάξεων που κατοχυρώνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· κρίνει 
αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί αναθεώρησης και 
επιβολής·

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά πρότυπα και 
για τους στόχους της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, μεταξύ άλλων και για τις 
γυναίκες και τους νέους, για την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την ισότητα των φύλων σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

4. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των δεσμευτικών υποχρεώσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προσεκτική 
παρακολούθηση της εκτέλεσης και στη διασφάλιση της νομικής επιβολής των εν λόγω 
υποχρεώσεων·

5. υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας σημείων εστίασης για τη συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής (ΣΑΠ) και στις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τη βελτίωση των ανταλλαγών 
πληροφοριών, μεταξύ άλλων για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, 
όπως η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς εσόδων και φόρων από τις πρώτες ύλες 
και εμβασμάτων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την κοινωνική πολιτική στο έργο 
της ΕΥΕΔ·

6. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, ως μέρος των τακτικών της εκτιμήσεων 
επιπτώσεων, τις επιπτώσεις της προτεινόμενης νομοθεσίας για τις χώρες εκτός ΕΕ, 
ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής·

7. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη 
συμμετοχή και την ένταξη των μεταναστών, ειδικότερα των γυναικών και των παιδιών, 
στις χώρες υποδοχής καθώς και στη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

8. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει σε κοινωνικό διάλογο με εργατικά συνδικάτα και 
οργανώσεις σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των 
κοινωνικών προτύπων στις αντίστοιχες χώρες τους.


