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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. παρατηρεί με ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να περιλαμβάνει αναφορές στην 
ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·  εκτιμά, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους στο διεθνές εμπόριο, ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των 
επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εμπορικών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κεφαλαίου της «βιώσιμης 
ανάπτυξης»· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις για την 
εφαρμογή αυτών των αρχών της ΕΚΕ στην πολιτική εμπορίου·

2. υπόσχεται να συνεχίσει να καταβάλλει ολοένα και περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά 
την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων και των υπαλλήλων της ΕΕ, του Ειδικού 
Εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα μη εξαιρουμένου, για εφαρμογή των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις και τα μέτρα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

3. τονίζει ότι δεδομένου ότι η προώθηση της ΕΚΕ συνιστά στόχο που υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εξωτερικές πολιτικές που 
εφαρμόζει συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω 
χωρών·

4. συνιστά στην Επιτροπή να βασιστεί, κατά την προετοιμασία συγκεκριμένων προτάσεων 
που στοχεύουν στη στήριξη των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και στη 
διαδικασία προσφυγής του ΟΟΣΑ·

5. επαινεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ για την ολοκληρωμένη εργασία τους σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν στις 25 Μαΐου 2011· επισημαίνει ότι 44 συμβαλλόμενες κυβερνήσεις –
που εκπροσωπούν όλες τις περιοχές του κόσμου και αντιστοιχούν στο 85% των ξένων 
άμεσων επενδύσεων– ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις τους να ακολουθούν αυτές τις 
αναλυτικές συστάσεις για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά οπουδήποτε κι αν 
λειτουργούν·

6. συμμερίζεται την άποψη ότι οι επιταγές των τρεχουσών περιβαλλοντικών και κλιματικών 
αλλαγών και η ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής απαιτούν ευρύτερη 
αντίληψη της ΕΚΕ από τότε που η σχετική έννοια συνελήφθη για πρώτη φορά· θεωρεί 
κατά συνέπεια ότι είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί μια αναπροσαρμοσμένη αντίληψη της 
ΕΚΕ, η οποία να συνδέεται με τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και με θέματα που 
σχετίζονται με την απασχόληση, καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος, τους 
προβληματισμούς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την αποφυγή της διαφθοράς 
και της φοροδιαφυγής·
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7. ζητεί να απαιτηθεί από όλες τις ευρωπαϊκές εταιρίες σε τρίτες χώρες που απασχολούν 
περισσότερους από 1000 εργαζόμενους η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις το αργότερο έως την 1.1.2014·

8. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει δεσμευτική ρήτρα ΕΚΕ σε όλες τις διμερείς 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ, με βάση τις αρχές της ΕΚΕ 
όπως προσδιορίζονται και αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση και εστιάζοντας σαφώς στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την αξιοπρεπή εργασία, τα πρότυπα εργασίας, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, τη συλλογική διαπραγμάτευση και άλλες κοινωνικές πτυχές, ιδιαίτερα 
δε την αναπροσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ το 2010· προτείνει αυτή 
η ρήτρα να εναρμονίζει υπάρχοντα πρότυπα και έννοιες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
συγκρισιμότητα και η αμεροληψία και να περιλαμβάνει μέτρα για την παρακολούθηση 
αυτών των αρχών σε επίπεδο ΕΕ και για την εφαρμογή της, τα δε Εθνικά Σημεία Επαφής 
να συγκροτηθούν ως φόρουμ για ερωτήματα σε σχέση με τα ζητήματα που εγείρονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όπως οι απαιτήσεις παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών και των θυγατρικών τους καθώς και των αλυσίδων 
εφοδιασμού αλλά και η υποχρέωση επιμέλειας· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των υπερεθνικών εταιρειών των οποίων οι 
θυγατρικές ή οι αλυσίδες εφοδιασμού βρίσκονται στην ΕΕ, συμμορφώνονται προς όλες 
τις νομικές υποχρεώσεις τους τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους 
καταναλωτές της ΕΕ· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται 
στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης 
προς όλες τις νομικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν είτε από την εθνική νομοθεσία 
είτε από οποιεσδήποτε διμερείς ή διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και τουλάχιστον της συμμόρφωσης με τα 
διεθνή πρότυπα και κανόνες στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας 
και του περιβάλλοντος· προτείνει για το σκοπό αυτό να δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή 
μαζί με τους εταίρους της σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες, έτσι ώστε να 
ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία όσον αφορά τρόπους με τους οποίους 
θα μπορούσε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση όσον 
αφορά την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων·

10. προτείνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ζητήσουν από την ΕΤΕ να 
περιλαμβάνει στις παρεμβάσεις της ρήτρα ΕΚΕ·

11. ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει μια πιο ανοικτή και σαφή διαδικασία υποβολής 
και εξέτασης των καταγγελιών μη συμμόρφωσης προς τις αρχές της ΕΚΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών επιβολής τους, και να ξεκινήσει σχετικές 
έρευνες, όπου χρειάζεται·

12. ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εταιρείες να εφαρμόσουν την ΕΚΕ· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η διάδοση αυτών των 
πρακτικών στις ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να περιοριστούν οι δαπάνες σε ό,τι αφορά 
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το κόστος και τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις·

13. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλαμβάνει ρήτρα ΕΚΕ σε συμφωνίες της με 
μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την 
ανάπτυξη· 

14. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικότερο τρόπο μέτρα που 
βασίζονται στην παροχή κινήτρων και να επαγρυπνεί περισσότερο, έτσι ώστε να 
παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι υπερεθνικές εταιρείες των οποίων οι θυγατρικές 
ή οι εταιρείες εφοδιασμού είναι εγκατεστημένες σε χώρες που συμμετέχουν στον 
κανονισμό ΣΓΠ και ΣΓΠ+, είτε έχουν εγγεγραμμένο το γραφείο τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είτε όχι, καθώς και στις ενδιαφερόμενες χώρες, α) συμμορφώνονται με τις νομικές 
υποχρεώσεις τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των κοινωνικών και εργασιακών προδιαγραφών και του περιβάλλοντος, β) 
επιδεικνύουν πραγματική δέσμευση όσον αφορά τα δικαιώματα, την προστασία και την 
ευημερία του εργατικού δυναμικού τους και των πολιτών τους γενικά, γ) στηρίζουν την 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δ) 
αντιμετωπίζουν τις ενδεχόμενες παραβιάσεις άμεσα και αποτελεσματικά ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ΕΚΕ σε πολυμερή φόρουμ υποστηρίζοντας την 
ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στον ΠΟΕ και άλλα πολυμερή φόρουμ που ασχολούνται 
με την ΕΚΕ, όπως είναι η ΔΟΕ και ο ΟΟΣΑ·

16. υπενθυμίζει ότι η επίλυση των εμπορικών διαφορών ή/και η διεκδίκηση αποζημίωσης για 
τις αρνητικές συνέπειες της ανεύθυνης ή παράνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ακολουθούν ήδη τόσο την οδό των δικαστηρίων όσο και την εναλλακτική αντί της 
δικαστικής οδό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την 
επίγνωση τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και του ευρέος κοινού σχετικά με τις 
δύο αυτές οδούς· υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) παρέχει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών σε μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, κράτη, κρατικές 
οντότητες, καθώς και διεθνείς οργανισμούς που αναζητούν λύσεις εναλλακτικές της 
προσφυγής στο δικαστήριο, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 
αποτελεσματικής πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης 
των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών που προκαλούν οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ζημίες στην ΕΕ ή/και στο εξωτερικό·

17. ζητεί να παρακολουθούνται τα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις, μποϊκοτάζ, εμπάργκο) 
καθώς και τα συστήματα αδειοδότησης για είδη διπλής χρήσης, σε επίπεδο της ΕΕ·

18. ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις αρχές της 
ΕΚΕ όχι μόνο η κύρια εταιρεία ή ο ανάδοχος που επωφελούνται από κάποια εμπορική 
συμφωνία, αλλά και οι υπεργολάβοι ή οι αλυσίδες εφοδιασμού που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται για την προμήθεια αγαθών, εργαζομένων ή υπηρεσιών, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού με βάση δίκαιες αμοιβές και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας, και να διασφαλίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι 
ελευθερίες·

19. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το πρότυπο εκτίμησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα που χρησιμοποιεί, ώστε να συνυπολογίζονται πλήρως οι επιπτώσεις στα 
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ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις (περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους στόχους για τον περιορισμό 
της κλιματικής αλλαγής) που έχουν οι υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες· καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες εταίρους, με 
την εκπόνηση, πριν και μετά την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας, εκτίμησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, όπου θα λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι επιπτώσεις σε 
ευπαθείς τομείς·

20. υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται πλήρως, πριν από τη σύναψη των συμφωνιών, για τον τρόπο με 
τον οποίο ενσωματώνονται στις διαπραγματεύσεις τα συμπεράσματα των μελετών 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα καθώς και για τα κεφάλαια των 
συμφωνιών αυτών που τροποποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι τυχόν αρνητικές 
συνέπειες που επισημάνθηκαν στις ανωτέρω αξιολογήσεις·

21. ζητεί να συγκροτηθεί σύστημα διεθνούς νομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών που έχουν υπογράψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη της χώρας όπου 
συνέβη η παραβίαση, σε περίπτωση παραβιάσεων της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας ή παράλειψης τήρησης των δεσμεύσεων σε σχέση με την ΕΚΕ από 
πολυεθνικές και τις άμεσες θυγατρικές τους· ζητεί επίσης να υποστηριχθεί η εφαρμογή 
των διεθνών δικαστικών διαδικασιών, για να διασφαλιστεί η επιβολή κυρώσεων, όπου 
απαιτείται, σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας που διαπράχθηκαν από τις 
επιχειρήσεις·

22. ζητεί την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας για τις 
εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, όσον αφορά την 
εξαγωγή τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για ενέργειες κατά των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ·

23. ζητεί από την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι οι εμπορικοί ακόλουθοι της ΕΕ που έχουν την 
έδρα τους σε πρεσβείες της ΕΕ θα επιμορφώνονται τακτικά σχετικά με θέματα ΕΚΕ, 
ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του πλαισίου του ΟΗΕ «προστασία, σεβασμός και 
αποκατάσταση» και ότι οι πρεσβείες της ΕΕ λειτουργούν ως σημεία επαφής για την 
υποβολή καταγγελιών όσον αφορά εταιρίες της ΕΕ και τις θυγατρικές τους, δεδομένου ότι
τα Εθνικά Σημεία επαφής του ΟΟΣΑ υπάρχουν μόνο στις χώρες που έχουν προσχωρήσει 
στον ΟΟΣΑ και για αυτόν τον λόγο δεν έχουν στην πράξη πρόσβαση σε αυτά οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι που πλήττονται σε χώρες εκτός του ΟΟΣΑ·

24. ζητεί τη διενέργεια εκτιμήσεων του αντικτύπου νέων τεχνολογιών στα ανθρώπινα 
δικαιώματα το συντομότερο δυνατόν, ήδη από το στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης· 
ζητεί επίσης να περιλαμβάνουν αυτές οι εκτιμήσεις μελέτες υποθετικών εξελίξεων και 
προβληματισμό σχετικά με τον εντοπισμό προτύπων ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον σχεδιασμό (Human Rights by Design)·

25. τονίζει ότι η ενίσχυση της επίγνωσης σε εταιρικό επίπεδο σχετικά με τη σημασία της ΕΚΕ 
και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης, ως καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή επίγνωση και από αντίστοιχη ανάπτυξη δυναμικού 
στο επίπεδο των κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
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αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων ΕΚΕ και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

26. ζητεί την εφαρμογή της αρχής «γνώριζε τον τελικό χρήστη σου», για να διασφαλιστεί ο 
αυξημένος έλεγχος και η πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα 
προηγούμενα ή τα επόμενα στάδια των αλυσίδων εφοδιασμού και των διαδικασιών 
παραγωγής ή διακίνησης·

27. υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές διμερείς επενδυτικές συνθήκες που θα υπογράφει η ΕΕ 
πρέπει να διασφαλίζουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και 
των δυνατοτήτων κρατικής παρέμβασης, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές, υγειονομικές 
και περιβαλλοντικές προδιαγραφές·

28. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας 
(2004/109/EΚ) και της οδηγίας περί λογοδοσίας (2003/51/EΚ) όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του θέματος της ΕΚΕ, ενώ εξισορροπείται η νόμιμη απαίτηση για 
διαφάνεια και ευθύνη με την υποχρέωση των εταιριών να δημοσιοποιούν στοιχεία· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών 
των οδηγιών υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους ΕΚΕ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 
πολυεθνικές εταιρείες, ενώ θα διασφαλίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τις ΜΜΕ, ώστε η 
δημοσιοποίηση εκθέσεων να γίνεται κατά τρόπο οικονομικά και διοικητικά εφικτό·

29. τονίζει ότι η διάσταση ΕΚΕ θα πρέπει να ενσωματωθεί σε πολυμερείς εμπορικές 
συμφωνίες και ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίζει σχετικές προτάσεις 
τόσο στα διεθνή φόρουμ, και ιδίως στον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, όσο και στον ΠΟΕ στο 
πλαίσιο της μετά την Ντόχα εποχής·

30. ζητεί να περιλαμβάνουν τα μελλοντικά μέτρα ΕΚΕ ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την 
απόκτηση πρώτων υλών έως το εμπόριο και την ανακύκλωση.

31. ζητεί οι πολιτικές ΕΚΕ να περιλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα των εμπορικών 
συμφωνιών με την ΕΕ και να περιέχουν διατάξεις για την επέκταση της προστασίας σε 
διακινούμενους και αποσπασμένους εργαζόμενους αλλά και σε εργαζόμενους μέσω 
πρακτορείων·

32. θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ενωσιακές 
επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες όσον αφορά την προώθηση της ΕΚΕ και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με τους εταίρους τους από το εξωτερικό.

33. ζητεί οι πολιτικές ΕΚΕ και τα θεμελιώδη δικαιώματα απασχόλησης και συνδικαλισμού, 
όπως είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, να 
γίνονται σεβαστά από τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητές τους, είτε η 
έδρα τους βρίσκεται στην ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες·

34. ζητεί την πλήρη και ενεργό διαβούλευση και συμμετοχή αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών, στην ανάπτυξη, λειτουργία 
και παρακολούθηση των διαδικασιών και διαρθρώσεων ΕΚΕ των εταιρειών· ζητεί οι εν 
λόγω αντιπροσωπευτικές οργανώσεις να λειτουργούν σε συνεργασία με τους εργοδότες 
στο πλαίσιο μίας προσέγγισης που θα διέπεται από γνήσια εταιρική σχέση ·
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35. ζητεί να διενεργείται αυξημένη, πιο ολοκληρωμένη και διαφανής παρακολούθηση των 
αρχών της ΕΚΕ στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, η οποία να περιλαμβάνει δείκτες 
αναφοράς για τη μέτρηση των βελτιώσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο 
σύστημα·

36. επισημαίνει ότι η ΕΚΕ είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι εργοδότες μπορούν να 
στηρίξουν τους υπαλλήλους τους και τις τοπικές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ότι ο σεβασμός των προτύπων ΕΚΕ και εργασίας μπορεί να επιτρέψει σε αυτές τις χώρες 
να επωφεληθούν από περαιτέρω διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, καθώς και ότι η ΕΚΕ 
μπορεί να εξασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή των κερδών με στόχο να αναπτυχθεί βιώσιμη 
οικονομική και κοινωνική ευημερία, και να γλιτώσει περισσότερος κόσμος από τη 
φτώχεια, ιδιαίτερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης· εκφράζει τη λύπη του που τα 
πρωτόκολλα κοινωνικής παρέμβασης υφίστανται σήμερα μόνο σε εθελοντική βάση και 
καλεί την Επιτροπή να τα καταστήσει δεσμευτικά·
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