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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της
τις ακόλουθες προτάσεις:
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·
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·
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·
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·
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»·
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.
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