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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο όχι μόνο να καταστεί πόλος αριστείας στον
τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και να προωθήσει την ΕΚΕ στις
εξωτερικές πολιτικές που εφαρμόζει· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής στην 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών της ΕΚΕ μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που 
λειτουργούν στο εξωτερικό, αλλά υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να λάβει καλύτερα υπόψη 
τη σπουδαιότητα των πιστοποιήσεων και των σημάνσεων που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις αρχές της ΕΚΕ·

2. θεωρεί ότι η μη τήρηση βασικών διεθνών κοινωνικών προτύπων αποτελεί μια μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
των ευρωπαίων εργαζόμενων·

3. θεωρεί ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των αρμόδιων διεθνών θεσμικών οργάνων 
(ιδίως της ΔΟΕ, του ΠΟΕ, του ΟΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών) καθώς και η μεταξύ 
τους συνεργασία για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την προώθηση βασικών διεθνών 
κοινωνικών προτύπων και των συναφών κυρώσεων·

4. καλεί την Επιτροπή, στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων που 
διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες, να εντάσσει συστηματικά ένα κεφάλαιο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη που θα περιέχει μια νομικά δεσμευτική ρήτρα ΕΚΕ·

5. προτείνει αυτή η ρήτρα ΕΚΕ να συμπεριλαμβάνει το σεβασμό των οκτώ θεμελιωδών 
συμβάσεων και των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ, αλλά και κίνητρα 
για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις όσον αφορά την 
ΕΚΕ, καθώς και υποχρέωση επιμέλειας για τις επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό και την 
αποτροπή κάθε παραβίασης των ανθρωπίνων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της 
διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και στο εσωτερικό των θυγατρικών τους 
και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, με άλλα λόγια στη σφαίρα επιρροής τους·

6. καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπροσαρμόζει, κατά τις διαπραγματεύσεις, το επίπεδο 
των απαιτήσεών της ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης κάθε χώρας εταίρου· προτείνει 
επομένως στην Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο πρόσθετων προτύπων τα οποία θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σταδιακά και με ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση του ενδιαφερόμενου εταίρου·

7. θεωρεί ότι, αφενός στην επικράτεια της χώρας εταίρου και αφετέρου στα κράτη μέλη, η 
εφαρμογή αυτών των βασικών προτύπων θα πρέπει να υπόκειται σε συνεχή 
παρακολούθηση από ανεξάρτητα όργανα και ότι η μη τήρησή τους ή η παραβίασή τους, 
που θα αποδεικνύονται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, θα πρέπει να τιμωρούνται με 
αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες·
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8. θεωρεί ότι τα πρότυπα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως και ότι ούτε οι ελεύθερες 
ζώνες ούτε οι συμφωνίες της χώρας υποδοχής μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς·

9. τονίζει ότι, λόγω του ειδικού βάρους τους στο διεθνές εμπόριο, οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους και οι υπεργολάβοι τους διαδραματίζουν βασικό ρόλο 
στην προώθηση και τη διάδοση ανά τον κόσμο εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και 
επομένως η συμπεριφορά τους θα πρέπει να συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα 
διεθνώς αναγνωριζόμενα πρότυπα· θεωρεί ότι θα ήταν σωστό και πρέπον οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που μεταφέρουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους σε χώρες με λιγότερο 
αυστηρές κοινωνικές υποχρεώσεις να είναι δυνατό να θεωρούνται υπεύθυνες, και ενώπιον 
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, για ενδεχόμενες ζημίες και αρνητικούς εξωγενείς 
παράγοντες που θίγουν τον τοπικό πληθυσμό·

10. πιστεύει ότι, στη μελλοντική ανακοίνωσή της σχετικά με τη διεθνοποίηση της 
δραστηριότητας των ΜΜΕ, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα στήριξης και προώθησης των 
πρωτοβουλιών των ΜΜΕ στον τομέα της ΕΚΕ που θα τηρούν την αρχή της 
προτεραιότητας των μικρών επιχειρήσεων ("think small first") και θα λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητές τους.
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