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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 κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια σύμφωνα με 
την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν οικειοθελώς κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές για τη γενικότερη ευημερία των 
ενδιαφερομένων μερών συμβάλλοντας ενεργά στη δημόσια πολιτική ως μια σημαντική 
πτυχή της κοινωνικής αλλαγής που βασίζεται σε αξίες,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ αποτελεί μια ουσιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου που ενισχύθηκε από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την οριζόντια κοινωνική ρήτρα αυτής,
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη προώθησης της ΕΚΕ έχει αναγνωριστεί στην 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ2020 ως καίριο 
στοιχείο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των εργαζομένων και των 
καταναλωτών,

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ επηρεάζει σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα 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,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να απαλλάξει το κράτος 
σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο όσον αφορά τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις μειονεκτούσες κοινότητες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση της ΕΚΕ, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν 
καλύτερα την πραγματικότητα των επιχειρήσεων που τους απασχολούν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ πρέπει να εξετάζεται παράλληλα, και σε συνδυασμό, με 
τις μεταρρυθμίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και τα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή προκειμένου 
να προαχθεί η υιοθέτηση, και από τις ΜΜΕ, των πρακτικών της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ),

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το πλαίσιό του «Protect, Respect
and Remedy» (προστασία, σεβασμός και αντιμετώπιση), το οποίο εφαρμόζεται επί του 
παρόντος από τον καθηγητή John Ruggie και για το οποίο η τελική έκθεση αναμένεται το 
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2011, έχει στόχο να παράσχει συγκεκριμένη καθοδήγηση για κράτη, επιχειρήσεις και 
άλλους κοινωνικούς φορείς σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
δραστηριότητές τους,

1. θεωρεί ότι η ΕΚΕ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, των δεξιοτήτων και των ευκαιριών κατάρτισης, της ασφάλειας στην 
απασχόληση και του εργασιακού περιβάλλοντος, την προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, την 
προώθηση μιας βιώσιμης πολιτικής για το περιβάλλον και την ενθάρρυνση της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 
χωρίς βέβαια να αντικαθιστά ούτε την εργατική νομοθεσία ούτε τις γενικές ή κλαδικές
συλλογικές συμβάσεις·

2. ζητεί να παροτρυνθούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν την ΕΚΕ με στόχο τη διαφύλαξη της 
σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας, της σωματικής και νοητικής ευεξίας, των 
εργατικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των δικών τους όσο και 
άλλων εργαζομένων, μέσω της επιρροής που ασκούν στον ευρύτερο κύκλο συνεργατών 
τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η διάδοση αυτών 
των πρακτικών στις ΜΜΕ, περιορίζοντας το κόστος και τις συνακόλουθες 
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις·

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, τα μέτρα κατά των διακρίσεων, η 
ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι η ΕΚΕ πρέπει να 
περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, την ποιότητα της απασχόλησης, την ισότητα των 
αμοιβών και των προοπτικών σταδιοδρομίας και την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, 
προκειμένου να συμβάλει στη μεταστροφή προς μια βιώσιμη οικονομία·

4. συνιστά ανεπιφύλακτα στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουν την 
εφαρμογή ορθών πρακτικών ΕΚΕ για όλες τις επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν 
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, και να ενθαρρύνουν τη διάδοση των ορθών 
πρακτικών που προέρχονται από πρωτοβουλίες ΕΚΕ, κυρίως γνωστοποιώντας καλύτερα 
τα αποτελέσματά τους·

5. σημειώνει ότι η ατζέντα της ΕΚΕ πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της 
περιοχής και της εκάστοτε χώρας προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

6. εκτιμά ότι η αξιοπιστία των εθελοντικών πρωτοβουλιών της ΕΚΕ εξαρτάται από την 
ενσωμάτωση διεθνώς αποδεκτών κανόνων και αρχών, όπως η «Global Reporting
Initiative III», και από την εφαρμογή εποπτείας και διαφανούς και ανεξάρτητου ελέγχου 
των συντελεστών της επιχείρησης·

7. είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργή συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών στην εταιρεία, στην κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και 
στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως στην ανάπτυξη της ενημέρωσης 
των καταναλωτών·

8. είναι της άποψης ότι θα πρέπει, μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, να 
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καλλιεργηθεί και να διαδοθεί η κουλτούρα της ΕΚΕ, τόσο σε επίπεδο εταιριών αλλά και 
σε επίπεδο τριτοβάθμιας (ανώτερης και ανώτατης) εκπαίδευσης σε κατευθύνσεις που 
κυρίως έχουν να κάνουν με την επιστήμη της διοίκησης·

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

10. επιδοκιμάζει την προώθηση της ΕΚΕ διεθνώς, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
καλύτερα την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της επιδιώκοντας την προσθήκη αυστηρών 
ρητρών που να αντικατοπτρίζουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ΕΚΕ σε όλες τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ενημέρωσης 
στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και στον τομέα της διακυβέρνησης, για την 
προώθηση μιας καλύτερης και ευρύτερης ενημέρωσης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται άμεσα ή μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού τους σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, για τη συμπεριφορά των οποίων υπεύθυνες πρέπει να είναι οι ξένες εταιρείες, 
τονίζοντας κυρίως τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα και 
τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου· καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει ανοιχτά την 
εφαρμογή αυτών των ρητρών και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

11. πιστεύει σθεναρά ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ΕΚΕ στις ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.
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