
AM\833858EL.doc PE450.649v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2009/2201(INI)

7.10.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 105

Σχέδιο έκθεσης
Harlem Désir
(PE448,821v01-00)

σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
(2009/2201(INI))



PE450.649v01-00 2/63 AM\833858EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\833858EL.doc 3/63 PE450.649v01-00

EL

Τροπολογία 1
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες

σχετικά με την εταιρική κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευθύνη σε διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες

Or. fr

Τροπολογία 2
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την 
υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative - GRI) που δρομολογήθηκε το 
19971, και τις αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή 
εκθέσεων απολογισμού σχετικά με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, που δημοσιεύθηκαν 
στις 5 Οκτωβρίου 2006,

- έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την 
υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative - GRI) που δρομολογήθηκε το 
19971, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για την υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της G3, που δημοσιεύθηκαν στις 
5 Οκτωβρίου 2006, και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της G4 που 
ετοιμάζονται από την GRI,

1 www.globalreporting.org 1 www.globalreporting.org

Or. fr

Τροπολογία 3
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού 
αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
υπερεθνικές εταιρείες και άλλες 
επιχειρήσεις με τίτλο "Προώθηση και 
προστασία όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αστικών, πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και 
του δικαιώματος στην ανάπτυξη", της 7ης 
Απριλίου 2008 (A/HRC/8/5 2008), 

- έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού 
αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
υπερεθνικές εταιρείες και άλλες 
επιχειρήσεις με τίτλο "Προώθηση και 
προστασία όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αστικών, πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και 
του δικαιώματος στην ανάπτυξη", της 7ης 
Απριλίου 2008 (A/HRC/8/5 2008), καθώς 
και τις τρέχουσες εργασίες για την 
προσεχή έκθεσή του, που αναμένεται το 
2011,

Or. fr

Τροπολογία 4
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του John 
Ruggie, ειδικού εντεταλμένου του Γενικού 
Γραμματέα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες 
και άλλες επιχειρήσεις, με τίτλο 
"Επιχειρήσεις και ανθρώπινα 
δικαιώματα: περαιτέρω βήματα για την 
εφαρμογή του πλαισίου "προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση", της 9ης 
Απριλίου 2010 (A/HRC/14/27),

Or. en
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Τροπολογία 5
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δημιουργία στη Δανία 
του κυβερνητικού κέντρου για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο 
συντονίζει τις πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης υπέρ της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και σχεδιάζει πρακτικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις1,

- έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που 
έχουν αναληφθεί στα διάφορα κράτη μέλη 
για την προώθηση της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και ειδικότερα τη 
δημιουργία στη Δανία του κυβερνητικού 
κέντρου για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, το οποίο συντονίζει τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης υπέρ της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και σχεδιάζει πρακτικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις,

1 http://www.csrgov.dk

Or. fr

Τροπολογία 6
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο του 
1966 για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα, τη σύμβαση του 
1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, το σχέδιο 
δήλωσης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, 
του 1994, και τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, του 
1989,

- έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο του 
1966 για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα, τη σύμβαση του 
1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, τη 
διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, 
που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ με το ψήφισμα αριθ. 61/295, 
της 13ης Σεπτεμβρίου 2007, και τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού, του 1989,

Or. en
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Τροπολογία 7
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση των 
Βρυξελλών του 1968, όπως κατοχυρώνεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις1,

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση των 
Βρυξελλών του 1968, όπως κατοχυρώνεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις και την Πράσινη 
Βίβλο της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 
2009, για την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001,

1 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 8
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης 
Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το άνοιγμα 
και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο1, 
στο οποίο ζητείται ο σεβασμός των 
θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από 
τον ΠΟΕ, καθώς και η αποδοχή από τον 
ΠΟΕ των αποφάσεων της ΔΟΕ, 
περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
επιβολής κυρώσεων, σε σχέση με σοβαρές 
παραβιάσεις των θεμελιωδών κοινωνικών
προτύπων,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης 
Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το άνοιγμα 
και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο, 
στο οποίο ζητείται ο σεβασμός των 
θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από 
τον ΠΟΕ, καθώς και η αποδοχή από τον 
ΠΟΕ των αποφάσεων της ΔΟΕ, 
περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
επιβολής κυρώσεων, σε σχέση με σοβαρές 
παραβιάσεις των πρωτογενών εργασιακών 
προτύπων,

1 ΕΕ C 112 Ε, 9.5.2002, σ. 326.
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Τροπολογία 9
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους είναι οι 
κύριοι παράγοντες της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης και των διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες
επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους είναι οι 
βασικοί παράγοντες της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης και των διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών,

Or. en

Τροπολογία 10
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους είναι οι 
κύριοι παράγοντες της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης και των διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους είναι 
ένας από τους κύριους παράγοντες της 
οικονομικής παγκοσμιοποίησης και των 
διεθνών εμπορικών συναλλαγών,

Or. en

Τροπολογία 11
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι η πολιτική της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) 
πρέπει να λειτουργεί ως ένας 
ενσωματωμένος και αυτορυθμιζόμενος 
μηχανισμός μέσω του οποίου οι 
επιχειρήσεις παρακολουθούν και 
εξασφαλίζουν την εκ μέρους τους 
εφαρμογή της νομοθεσίας, των 
δεοντολογικών προτύπων και των 
διεθνών κανόνων· συνεπώς, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
με υπευθυνότητα τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, 
στους καταναλωτές, στους εργαζομένους, 
στις τοπικές κοινότητες, στους 
ενδιαφερόμενους και σε όλα τα άλλα μέλη 
της δημόσιας σφαίρας,

Or. en

Τροπολογία 12
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, τις συστάσεις τις οποίες 
απευθύνουν οι κυβερνήσεις στις 
επιχειρήσεις και οι οποίες περιλαμβάνουν 
προαιρετικά πρότυπα υπεύθυνης 
συμπεριφοράς, με σεβασμό της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση, τις σχέσεις με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον, τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη 
φοροδιαφυγή,

B. λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, που διατυπώθηκαν το 2000, 
καθώς και την ενημερωμένη έκδοσή 
τους, του 2010, τις συστάσεις τις οποίες 
απευθύνουν οι κυβερνήσεις στις 
επιχειρήσεις και οι οποίες περιλαμβάνουν 
προαιρετικά πρότυπα υπεύθυνης 
συμπεριφοράς, με σεβασμό της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση, τις σχέσεις με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον, τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη 
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φοροδιαφυγή,

Or. en

Τροπολογία 13
Joe Higgins

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική 
των επιχειρήσεων αυτών για την ΕΚΕ 
συχνά δεν αντιστοιχεί στην 
πραγματικότητα των ενεργειών τους, και 
ότι η ΕΚΕ συχνά χρησιμοποιείται απλώς 
ως εργαλείο εμπορικής προώθησης για 
τις πολυεθνικές,

Or. en

Τροπολογία 14
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ 
αποτελεί έναν εθελοντικό μηχανισμό 
αυτορύθμισης για την προώθηση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών
προτύπων και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως μέρος του 
επιχειρηματικού μοντέλου, μέσω της 
συνειδητής ενσωμάτωσης του δημοσίου 
συμφέροντος στη διαδικασία λήψης 
επιχειρηματικών αποφάσεων, σε 
αντίθεση με τη νομοθεσία, η οποία θέτει 
νομικές υποχρεώσεις στις μεγάλες 
επιχειρήσεις, για την προστασία 
ορισμένων προτύπων στους τομείς 
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αυτούς,

Or. en

Τροπολογία 15
Joe Higgins

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητα 
από την ΕΚΕ, κορυφαία προτεραιότητα 
των μεγάλων εταιρειών παραμένει η 
μεγιστοποίηση του κέρδους, η οποία 
αποβαίνει εις βάρος των εργαζομένων και 
του περιβάλλοντος,

Or. en

Τροπολογία 16
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την τριμερή 
δήλωση της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στην 
παροχή καθοδήγησης στις κυβερνήσεις, τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους σε τομείς όπως η 
απασχόληση, η κατάρτιση, οι εργασιακές 
συνθήκες και οι επαγγελματικές σχέσεις, 
δήλωση η οποία περιλαμβάνει τη 
δέσμευση των κρατών να σέβονται και να 
προάγουν τους τέσσερις θεμελιώδεις
κανόνες της εργασίας: την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις· την 
εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την τριμερή 
δήλωση της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στην 
παροχή καθοδήγησης στις κυβερνήσεις, τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους σε τομείς όπως η 
απασχόληση, η κατάρτιση, οι εργασιακές 
συνθήκες και οι επαγγελματικές σχέσεις, 
δήλωση η οποία περιλαμβάνει τη 
δέσμευση των κρατών να σέβονται και να 
προάγουν τους τέσσερις πρωτογενείς
κανόνες της εργασίας: την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις· την 
εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής 
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εργασίας· την κατάργηση της παιδικής 
εργασίας· και την εξάλειψη των 
διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης,

εργασίας· την κατάργηση της παιδικής 
εργασίας· και την εξάλειψη των 
διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης,

Or. en

Τροπολογία 17
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον η 
φύση της ΕΚΕ είναι εθελοντική και 
αυτορυθμιστική, οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην υποστήριξη και όχι στη ρύθμιση 
των δραστηριοτήτων ΕΚΕ,

Or. en

Τροπολογία 18
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο, ή "Global Compact", των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει 
δέκα αρχές τις οποίες οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται να 
τηρούν όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα θεμελιώδη κοινωνικά
πρότυπα, την προληπτική προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και 
την καταπολέμηση της διαφθοράς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο, ή "Global Compact", των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει 
δέκα αρχές όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα θεμελιώδη εργασιακά
πρότυπα, την προληπτική προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις 
οποίες οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να 
τηρούν και τις ενσωματώνουν, σε 
εθελοντική βάση, στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές τους,
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Or. en

Τροπολογία 19
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο, ή "Global Compact", των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει 
δέκα αρχές τις οποίες οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται να 
τηρούν όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα θεμελιώδη κοινωνικά
πρότυπα, την προληπτική προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς 
και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο δέκα αρχών ή "Global 
Compact", των Ηνωμένων Εθνών, τις 
οποίες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
καλούνται να ενστερνισθούν, να 
υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν, μέσα 
στο πεδίο επιρροής τους, ως μια δέσμη 
πρωτογενών αξιών όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά
πρότυπα, το περιβάλλον, καθώς και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς,

Or. en

Τροπολογία 20
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο, ή "Global Compact", των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει 
δέκα αρχές τις οποίες οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται να 
τηρούν όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα θεμελιώδη κοινωνικά
πρότυπα, την προληπτική προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και 
την καταπολέμηση της διαφθοράς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο, ή "Global Compact", των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει 
δέκα αρχές τις οποίες οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται να 
τηρούν όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα πρωτογενή εργασιακά
πρότυπα, την προληπτική προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και 
την καταπολέμηση της διαφθοράς,

Or. en
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Τροπολογία 21
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες 
εργασίες επικαιροποίησης των 
κατευθυντήριων αρχών του ΟΟΣΑ για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, και ιδίως αυτές 
που αφορούν τη βελτίωση των εθνικών 
σημείων επαφής και ένα σύστημα 
ευθύνης για τις αλυσίδες εφοδιασμού,

Or. fr

Τροπολογία 22
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή 
συστήματα αναφοράς, όπως το GRI, ή οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης και σήμανσης, 
όπως το πρότυπο ISO 14 001 ή, 
ειδικότερα, το πρόσφατο πρότυπο ISO 
26000, που έχουν σχεδιαστεί ως ένα 
σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με 
εφαρμογή σε κάθε τύπο οργάνωσης, 
βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιολογούν 
τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων τους, αφού 
ενσωματώνουν την έννοια της βιώσιμης 
ανάπτυξης, αλλά είναι αποτελεσματικά 
μόνο στο μέτρο που εφαρμόζονται 
πράγματι και υποβάλλονται σε έλεγχο,

Or. fr
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Τροπολογία 23
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που 
διατυπώνεται στο πρότυπο ISO 26000, 
ως η "ευθύνη ενός οργανισμού για τις 
επιπτώσεις των αποφάσεων και των 
δραστηριοτήτων του στην κοινωνία και 
το περιβάλλον, μεταφραζόμενη σε μια 
διαφανή και ηθική συμπεριφορά η οποία: 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
ευημερίας της κοινωνίας· λαμβάνει 
υπόψη τις προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων· σέβεται 
τους ισχύοντες νόμους και είναι συμβατή 
με τα διεθνή πρότυπα· είναι 
ενσωματωμένη στο σύνολο του 
οργανισμού και εφαρμόζεται στις σχέσεις 
του", για την οποία συμφωνεί ένα μεγάλο 
τμήμα της κοινωνίας των πολιτών και 
του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος,

Or. fr

Τροπολογία 24
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την ΕΟΚΕ 
και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την Παρακολούθηση της 
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αγοράς εμπορίου και διανομής, "Προς 
μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη 
εσωτερική αγορά εμπορίου και διανομής 
για το 2020" COM(2010)0355 τελικό, και 
το παράρτημά της που επισημαίνει ότι "ο 
καταναλωτής διαθέτει συχνά ελάχιστες 
μόνον πληροφορίες σχετικά με την 
κοινωνική ευθύνη του εμπόρου. 
Επομένως, δεν είναι σε θέση να προβεί σε 
τεκμηριωμένη επιλογή όσον αφορά την 
αγοραστική συμπεριφορά του,"

Or. fr

Τροπολογία 25
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
διεύρυνε το πεδίο των αρμοδιοτήτων της 
ΕΕ στον τομέα του εμπορίου, ιδίως σε 
σχέση με τις επενδύσεις, οι οποίες πρέπει 
πλέον να είναι συμβατές με τα πρότυπα 
ΕΚΕ που έχει προσυπογράψει η ΕΕ και 
εκτιμώντας ότι η νέα κοινή πολιτική για 
τις επενδύσεις θα πρέπει να επιβάλλει 
υποχρεωτικούς όρους για τους επενδυτές 
της ΕΕ, πράγμα που θα αποτελούσε 
σημαντικό μοχλό για την 
επανεξισορρόπηση δικαιωμάτων και 
καθηκόντων,

Or. en

Τροπολογία 26
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ εις βάρος κυρίως των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και 
που υπόκεινται σε πιο αυστηρά 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
φορολογικά πρότυπα,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ εις βάρος κυρίως των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και 
που υπόκεινται σε πιο αυστηρά 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
φορολογικά πρότυπα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα στην οποία 
δραστηριοποιείται μια οποιουδήποτε 
μεγέθους επιχείρηση της ΕΕ αποτελεί 
παράβαση ή ποινικό αδίκημα από την 
άποψη της νομοθεσίας αυτής και δρα εις 
βάρος κυρίως των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων στην τρίτη αυτή χώρα και, 
εφόσον αυτή η μη συμμόρφωση 
συνεχίζεται και μένει ατιμώρητη, μπορεί 
να οδηγήσει στη διάδοση λιγότερο
αυστηρών κοινωνικών, περιβαλλοντικών 
και φορολογικών προτύπων, 
επηρεάζοντας έτσι αρνητικά ακόμη και 
τους εργαζομένους στην ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 28
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ εις βάρος κυρίως των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και που 
υπόκεινται σε πιο αυστηρά κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ εις βάρος κυρίως των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και που 
υπόκεινται σε πιο αυστηρά κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή 
καταλόγου κυρώσεων για τις διαρκείς 
παραβιάσεις των αρχών της ΕΚΕ θα 
συνιστούσε αποτελεσματικό μέτρο,

Or. de

Τροπολογία 29
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ εις βάρος κυρίως των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και που 
υπόκεινται σε πιο αυστηρά κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση 
των νομικά δεσμευτικών αρχών της ΕΚΕ 
αποτελεί μορφή κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ εις βάρος 
κυρίως των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη και που υπόκεινται σε πιο 
αυστηρά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
φορολογικά πρότυπα,

Or. en
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Τροπολογία 30
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες 
μετεγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής 
τους σε χώρες με χαμηλά επίπεδα 
αμοιβών και μειωμένες περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις να είναι δυνατό να 
θεωρούνται υπεύθυνες, μεταξύ άλλων και 
ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, 
για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες που προκαλούν οι 
θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους στις χώρες αυτές,

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 31
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες 
μετεγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής 
τους σε χώρες με χαμηλά επίπεδα 
αμοιβών και μειωμένες περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις να είναι δυνατό να 
θεωρούνται υπεύθυνες, μεταξύ άλλων και 
ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, 
για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες που προκαλούν οι 
θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους στις χώρες αυτές,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ακόμη και οι 
πολυεθνικές, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, να 
είναι δυνατό να λογοδοτούν ενώπιον των 
τοπικών δικαστηρίων, όπως κάθε άλλη 
τοπική ή ξένη επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα και 
στο ίδιο νομικό περιβάλλον, για τις 
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες που προκαλούν οι ίδιες 
ή οι θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους στις χώρες αυτές,

Or. en
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Τροπολογία 32
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες 
μετεγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής 
τους σε χώρες με χαμηλά επίπεδα αμοιβών 
και μειωμένες περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις να είναι δυνατό να 
θεωρούνται υπεύθυνες, μεταξύ άλλων και 
ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, για 
τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες που προκαλούν οι 
θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους στις χώρες αυτές,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες 
μετεγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής 
τους σε χώρες με χαμηλά επίπεδα αμοιβών 
και μειωμένες περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις να είναι δυνατό να 
θεωρούνται υπεύθυνες, μεταξύ άλλων και 
ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, για 
τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες ή άλλες αισθητές από 
τις τοπικές κοινότητες αρνητικές 
συνέπειες που προκαλούν οι θυγατρικές 
τους και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους στις 
χώρες αυτές,

Or. en

Τροπολογία 33
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες 
μετεγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής 
τους σε χώρες με χαμηλά επίπεδα αμοιβών 
και μειωμένες περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις να είναι δυνατό να 
θεωρούνται υπεύθυνες, μεταξύ άλλων και 
ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων,
για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες που προκαλούν οι 
θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο 
οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι 
οποίες μετεγκαθιστούν τις μονάδες 
παραγωγής τους σε χώρες με χαμηλά 
επίπεδα αμοιβών και μειωμένες 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις να είναι 
δυνατό να θεωρούνται υπεύθυνες για τις 
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές βλάβες που προκαλούν οι 
θυγατρικές τους και οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους στις χώρες αυτές,
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εφοδιασμού τους στις χώρες αυτές,

Or. en

Τροπολογία 34
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη 
ποικιλία δεσμών που μπορεί να υπάρχουν 
μεταξύ μητρικής εταιρείας και των 
θυγατρικών της, αφενός, και μεταξύ μιας 
επιχείρησης και των προμηθευτών της, 
αφετέρου· και την ανάγκη να 
διευκρινιστούν οι έννοιες της σφαίρας 
επιρροής και της "δέουσας επιμέλειας" 
σε διεθνές επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 35
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις δεν υπόκεινται άμεσα στο 
διεθνές δίκαιο και ότι οι διεθνείς 
συμβάσεις, ιδίως όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά 
δικαιώματα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, δεσμεύουν τα 
συμβαλλόμενα κράτη, αλλά όχι άμεσα τις 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα 
κράτη αυτά· αλλά ότι, αντίθετα, 
εναπόκειται σε αυτά τα κράτη να 
διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που 
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εδρεύουν στο έδαφός τους σέβονται τις 
νομικές υποχρεώσεις τους και τηρούν το 
καθήκον της επιμέλειας και να 
προβλέπουν επαρκείς και κατάλληλες 
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης,

Or. fr

Τροπολογία 36
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα πραγματικής προσφυγής και 
πρόσβασης σε αμερόληπτο και 
ανεξάρτητο δικαστήριο που έχουν 
επιβεβαιωθεί από το άρθρο 7 του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το άρθρο 8 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Or. fr

Τροπολογία 37
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
δικαστικής συνεργασίας, που 
επιβεβαιώθηκε από τη Σύμβαση των 
Βρυξελλών και τον κανονισμό αριθ. 
44/2001, και καλώντας την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις υποδείξεις της
Πράσινης Βίβλου, που προτείνει ιδέες για 
την εξωεδαφική ισχύ, ιδίως προς την 
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κατεύθυνση επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού σε διαφορές 
στις οποίες εμπλέκονται κατηγορούμενοι 
από τρίτες χώρες,

Or. fr

Τροπολογία 38
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο 
13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Νότιας Κορέας, και το άρθρο 270, 
παράγραφος 3, της συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και 
του Περού, αφετέρου, περιλαμβάνουν ήδη 
αναφορά, αν και περιορισμένη, στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο 
13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Νότιας Κορέας, και το άρθρο 270, 
παράγραφος 3, της συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και 
του Περού, αφετέρου, περιλαμβάνουν ήδη 
αναφορά, αν και περιορισμένη, στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ούτε και οι διαρκείς 
παραβιάσεις των επιχειρήσεων όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 
κανόνες εργασίας ή τη νομοθεσία για το 
περιβάλλον έχουν στην πράξη επιπτώσεις 
όσον αφορά τη συνέχιση αυτών των 
εμπορικών συμφωνιών, παρά το γεγονός 
ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί 
υπαγορεύουν το αντίθετο,

Or. de

Τροπολογία 39
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο 
13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Νότιας Κορέας, και το άρθρο 270, 
παράγραφος 3, της συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και 
του Περού, αφετέρου, περιλαμβάνουν ήδη 
αναφορά, αν και περιορισμένη, στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το 
κεφάλαιο 13 της συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Νότιας Κορέας, και το 
άρθρο 270, παράγραφος 3, της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της 
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, 
περιλαμβάνουν αναφορά στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, η αναφορά αυτή δεν 
ενσωματώνει τη σημασία που έχει η ΕΚΕ 
για τον ευρωπαϊκό στόχο της προστασίας 
του περιβάλλοντος και των κοινωνικών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 40
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο 
13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Νότιας Κορέας, και το άρθρο 270, 
παράγραφος 3, της συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και 
του Περού, αφετέρου, περιλαμβάνουν ήδη 
αναφορά, αν και περιορισμένη, στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο 
13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Νότιας Κορέας, και το άρθρο 270, 
παράγραφος 3, της Πολυμερούς 
Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της 
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, 
περιλαμβάνουν ήδη αναφορά στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη,

Or. en
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Τροπολογία 41
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα 
οι συμφωνίες ΕΚΕ απεδείχθησαν 
ανεπαρκείς, ιδίως στον τομέα της 
μεταλλουργίας και τους ευρύτερους 
τομείς της σχετικής βιομηχανίας,

Or. de

Τροπολογία 42
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, αφενός, και οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες 
στις εμπορικές συμφωνίες, αφετέρου, 
αποβλέπουν στον ίδιο στόχο: τη 
δημιουργία μιας οικονομίας η οποία 
σέβεται τις ανάγκες του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, και μιας 
παγκοσμιοποίησης πιο δίκαιης, πιο 
κοινωνικής, πιο ανθρώπινης, η οποία 
υπηρετεί ουσιαστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, αφενός, και οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες 
στις εμπορικές συμφωνίες, μαζί με τις 
δεσμεύσεις ΕΚΕ εκ μέρους της 
επιχειρηματικής κοινότητας, αποβλέπουν 
στον ίδιο στόχο: τη δημιουργία μιας 
οικονομίας η οποία σέβεται τις ανάγκες 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, και 
μιας παγκοσμιοποίησης πιο δίκαιης, πιο 
κοινωνικής, πιο ανθρώπινης, η οποία 
υπηρετεί ουσιαστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 43
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία για τις πολύ μικρές, 
τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 
και ιδίως τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
6ης Μαΐου 2003 και το νόμο Small 
Business Act για την Ευρώπη, που 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008,

Or. fr

Τροπολογία 44
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμφωνίες σχετικά με την ΕΚΕ δεν 
μπορούν να έχουν ως στόχο να 
λειτουργούν ως εμπόδια για την 
αποτελεσματική νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις συμφωνίες σχετικά με την 
ΕΚΕ, οι οποίες κρίνονται ως μη 
αποτελεσματικές ή μη εφαρμόσιμες, η 
ρύθμιση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
από τον νομοθέτη,

Or. en

Τροπολογία 45
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι, μετά τις κρίσεις όσον 
αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τον 

1. διαπιστώνει ότι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα οποία έχουν 
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επισιτισμό, η διεθνής χρηματοπιστωτική 
κρίση επέφερε παντού μια κοινωνική 
κρίση η οποία έχει επιτείνει την ανάγκη 
θέσπισης νέων και ισχυρών κανόνων, έτσι 
ώστε η παγκόσμια οικονομία να 
ρυθμίζεται βάσει ενός καλύτερου 
πλαισίου και να μην αναπτύσσεται εις 
βάρος των ανθρωπίνων αναγκών και των 
αναγκών της κοινωνίας· εκτιμά ότι το 
διεθνές εμπόριο, το οποίο βρίσκεται στο 
επίκεντρο της παγκοσμιοποίησης, δεν 
εξαιρείται από αυτήν την απαίτηση·

οξυνθεί εξαιτίας της πρόσφατης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχουν 
προκαλέσει την έναρξη συζητήσεων, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με μια νέα 
ρυθμιστική προσέγγιση και ζητήματα 
διακυβέρνησης στην παγκόσμια 
οικονομία, περιλαμβανομένου και του 
διεθνούς εμπορίου· πιστεύει ότι οι νέοι 
κανόνες θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη βιωσιμότερων πολιτικών, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 46
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι, μετά τις κρίσεις όσον 
αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τον 
επισιτισμό, η διεθνής χρηματοπιστωτική 
κρίση επέφερε παντού μια κοινωνική 
κρίση η οποία έχει επιτείνει την ανάγκη 
θέσπισης νέων και ισχυρών κανόνων, έτσι 
ώστε η παγκόσμια οικονομία να 
ρυθμίζεται βάσει ενός καλύτερου 
πλαισίου και να μην αναπτύσσεται εις 
βάρος των ανθρωπίνων αναγκών και των 
αναγκών της κοινωνίας· εκτιμά ότι το 
διεθνές εμπόριο, το οποίο βρίσκεται στο 
επίκεντρο της παγκοσμιοποίησης, δεν 
εξαιρείται από αυτήν την απαίτηση·

1. διαπιστώνει ότι, μετά τις κρίσεις όσον 
αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τον 
επισιτισμό, η διεθνής χρηματοπιστωτική 
κρίση επέφερε παντού μια κοινωνική 
κρίση η οποία έχει επιτείνει την ανάγκη 
θέσπισης νέων, αποτελεσματικότερων
κανόνων που θα επιβάλλονται με 
καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματική η παρακολούθηση της 
οικονομίας από τους εθνικούς ή, 
ενδεχομένως, υπερεθνικούς ρυθμιστικούς 
φορείς· θεωρεί ότι οι στρατηγικές εξόδου 
που εφαρμόζονται σήμερα σε όλο τον 
κόσμο δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται 
εις βάρος των ανθρωπίνων αναγκών και 
των αναγκών της κοινωνίας· εκτιμά ότι η 
ανάπτυξη ενός ανοικτού και δίκαιου 
διεθνούς εμπορίου, το οποίο αποτελεί μία 
από τις κινητήριες δυνάμεις της 
παγκοσμιοποίησης, θα μπορούσε να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του 
στόχου·
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Τροπολογία 47
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι, μετά τις κρίσεις όσον 
αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τον 
επισιτισμό, η διεθνής χρηματοπιστωτική 
κρίση επέφερε παντού μια κοινωνική 
κρίση η οποία έχει επιτείνει την ανάγκη 
θέσπισης νέων και ισχυρών κανόνων, έτσι 
ώστε η παγκόσμια οικονομία να ρυθμίζεται 
βάσει ενός καλύτερου πλαισίου και να μην 
αναπτύσσεται εις βάρος των ανθρωπίνων 
αναγκών και των αναγκών της κοινωνίας· 
εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο, το οποίο 
βρίσκεται στο επίκεντρο της 
παγκοσμιοποίησης, δεν εξαιρείται από 
αυτήν την απαίτηση·

1. διαπιστώνει ότι η διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση επέφερε εν μέρει 
μια κοινωνική κρίση η οποία έχει επιτείνει 
την ανάγκη θέσπισης νέων και ισχυρών 
κανόνων, έτσι ώστε η παγκόσμια 
οικονομία να ρυθμίζεται βάσει ενός 
καλύτερου πλαισίου και να μην 
αναπτύσσεται εις βάρος των ανθρωπίνων 
αναγκών και των αναγκών της κοινωνίας· 
εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο, το οποίο 
βρίσκεται στο επίκεντρο της 
παγκοσμιοποίησης, δεν εξαιρείται από 
αυτήν την απαίτηση·

Or. de

Τροπολογία 48
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει επίσης ότι η 
παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από 
αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, 
καθώς και από εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 
που ενίοτε έχει προκαλέσει σοβαρές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς 

2. διαπιστώνει επίσης ότι η 
παγκοσμιοποίηση προκάλεσε την αύξηση 
του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών για 
την προσέλκυση ξένων επενδυτών, καθώς 
και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων, που 
ενίοτε έχει προκαλέσει αδικαιολόγητες
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς 
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και βλάβες στο περιβάλλον· και βλάβες στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 49
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει επίσης ότι η 
παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από 
αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, 
καθώς και από εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 
που ενίοτε έχει προκαλέσει σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς 
και βλάβες στο περιβάλλον·

2. διαπιστώνει επίσης ότι η 
παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από 
αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, 
καθώς και από εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 
που οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις για τη 
βελτίωση της διαφάνειας και της 
διακυβέρνησης και την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, αλλά ενίοτε έχει 
προκαλέσει και σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και 
βλάβες στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 50
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει επίσης ότι η 
παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από 
αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, 
καθώς και από εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 
που ενίοτε έχει προκαλέσει σοβαρές 

2. διαπιστώνει επίσης ότι η 
παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από 
αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, 
καθώς και από εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 
που ενίοτε έχει ωθήσει κυβερνήσεις να 
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παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς 
και βλάβες στο περιβάλλον· 

ανεχθούν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και 
βλάβες στο περιβάλλον για να 
προσελκύσουν εμπορικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 51
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οι αρχές που 
χαρακτηρίζουν την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, οι οποίες τυγχάνουν πλήρους 
αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο, τόσο από 
τον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, όσο και από τα 
Ηνωμένα Έθνη, αφορούν την υπεύθυνη 
συμπεριφορά που αναμένεται να 
επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις ιδίως στα 
πεδία της απασχόλησης, των κοινωνικών 
σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του περιβάλλοντος, του συμφέροντος των 
καταναλωτών και της διαφάνειας απέναντί 
τους, της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
καθώς και της φορολογίας·

3. υπενθυμίζει ότι οι αρχές που 
χαρακτηρίζουν την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, οι οποίες τυγχάνουν πλήρους 
αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο, τόσο από 
τον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, όσο και από τα 
Ηνωμένα Έθνη, αφορούν την υπεύθυνη 
συμπεριφορά που αναμένεται να 
επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις και 
προϋποθέτουν κατά πρώτον το σεβασμό 
της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως στα 
πεδία της απασχόλησης, των κοινωνικών 
σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του περιβάλλοντος, του συμφέροντος των 
καταναλωτών και της διαφάνειας απέναντί 
τους, της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
καθώς και της φορολογίας·

Or. fr

Τροπολογία 52
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. αναγνωρίζει τα όρια μιας ΕΚΕ σε 
εθελοντική μόνο βάση και, συνεπώς, 
καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
ρητά την ΕΚΕ στη νέα εμπορική 
στρατηγική της με ορίζοντα το 2020 και 
να υποβάλει σαφείς προτάσεις για τους 
τρόπους επιβολής της στις τομεακές 
πολιτικές της κατά τρόπο διαφανή και 
υπεύθυνο·

Or. en

Τροπολογία 53
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η προαγωγή της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ένας 
στόχος τον οποίον υποστηρίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να 
μεριμνά ώστε οι εξωτερικές πολιτικές τις 
οποίες εφαρμόζει καθώς και η 
συμπεριφορά των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που επενδύουν σε τρίτες 
χώρες να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική 
ανάπτυξη των χωρών αυτών·

4. υπενθυμίζει ότι η προαγωγή της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ένας 
στόχος τον οποίον υποστηρίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να 
μεριμνά ώστε οι εξωτερικές πολιτικές τις 
οποίες εφαρμόζει να συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
στην κοινωνική ανάπτυξη των χωρών 
αυτών και η συμπεριφορά των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οπουδήποτε 
επενδύουν και δραστηριοποιούνται, είναι 
σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αξίες και 
τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες·

Or. en
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Τροπολογία 54
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική 
αποτελεί ένα μέσο που τίθεται στην 
υπηρεσία των γενικότερων στόχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, δυνάμει του 
άρθρου 207 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ασκείται "στο πλαίσιο των αρχών 
και των στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης", καθώς και ότι, δυνάμει του 
άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πρέπει να συμβάλλει ειδικότερα
στην "αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την 
αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και 
την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του 
παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση 
και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, 
ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών"·

5. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της κοινής 
εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι 
πλήρως συντονισμένοι με τους γενικούς 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, 
δυνάμει του άρθρου 207 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ασκείται "στο πλαίσιο των αρχών 
και των στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης", καθώς και ότι, δυνάμει του 
άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, στην "αειφόρο ανάπτυξη του 
πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο 
σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο 
και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της 
φτώχειας και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των 
δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην 
αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του 
διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό 
των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών"·

Or. en

Τροπολογία 55
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης ενός 
εναρμονισμένου ορισμού των σχέσεων 
μεταξύ μιας επιχείρησης που ορίζεται ως 
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"μητρική" και κάθε επιχείρησης που 
βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης ως προς 
αυτήν, είτε πρόκειται για θυγατρική είτε 
για προμηθευτές ή υπεργολάβους, 
προκειμένου να είναι σαφής εν συνεχεία η 
νομική ευθύνη καθεμιάς·

Or. fr

Τροπολογία 56
Joe Higgins

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. πιστεύει ότι η ΕΚΕ είναι 
αναποτελεσματική ως μέσο για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των δικαιωμάτων των 
τοπικών και ιθαγενών πληθυσμών και την 
προστασία του περιβάλλοντος και ζητεί 
την υιοθέτηση αυστηρής νομοθεσίας και 
τον ουσιαστικό συντονισμό των 
εργατικών σωματείων, για τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
της προστασίας του περιβάλλοντος, αντί 
να στηριζόμαστε σε μη δεσμευτικές 
υποσχέσεις των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 57
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκτιμά, λαμβανομένου υπόψη του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους 

6. εκτιμά, λαμβανομένου υπόψη του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους 
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και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους στο 
διεθνές εμπόριο, ότι η κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων 
πρέπει να αποτελέσει πτυχή των 
εμπορικών συμφωνιών τις οποίες 
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους στο 
διεθνές εμπόριο, ότι η κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων 
μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία 
στις εμπορικές συμφωνίες τις οποίες 
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 58
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι οι κοινωνικές ρήτρες των 
εμπορικών συμφωνιών θα ενισχυθούν από 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία 
αφορά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, 
η δε εταιρική κοινωνική ευθύνη θα 
υποστηριχθεί από την ισχύ των εμπορικών 
συμφωνιών, και ειδικότερα από το πλαίσιο 
παρακολούθησης που θεσπίζεται βάσει 
των συμφωνιών αυτών όσον αφορά την 
πρακτική εφαρμογή των αρχών από τις 
οποίες διέπονται·

7. εκτιμά ότι οι κοινωνικές ρήτρες των 
εμπορικών συμφωνιών πρέπει να 
συμπληρωθούν από την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, η οποία αφορά τη 
συμπεριφορά των μεγάλων επιχειρήσεων, 
η δε εταιρική κοινωνική ευθύνη θα 
υποστηριχθεί από την ισχύ των εμπορικών 
συμφωνιών, και ειδικότερα από το πλαίσιο 
παρακολούθησης που θεσπίζεται βάσει 
των συμφωνιών αυτών όσον αφορά την 
πρακτική εφαρμογή των αρχών από τις 
οποίες διέπονται·

Or. en

Τροπολογία 59
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί οι αρχές και οι υποχρεώσεις 
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης να λαμβάνονται υπόψη και να 
ενσωματωθούν στη μελλοντική 
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ανακοίνωση της Επιτροπής "Η νέα 
εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020", 
στην ανακοίνωση που προετοιμάζει για 
το 2011 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και κατά την εφαρμογή 
της εμπορικής πολιτικής της·

Or. fr

Τροπολογία 60
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί την ένταξη των αρχών της ΕΚΕ 
στον κανονισμό ΣΓΠ και ΣΓΠ+ κατά την 
προσεχή του αναθεώρηση· ζητεί από την 
Επιτροπή να μεριμνά ώστε οι υπερεθνικές
επιχειρήσεις, είτε έχουν την εταιρική τους 
έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, 
των οποίων οι θυγατρικές ή οι αλυσίδες 
εφοδιασμού βρίσκονται στις χώρες που 
συμμετέχουν στο καθεστώς ΣΓΠ, και 
κυρίως στο καθεστώς ΣΓΠ+, να 
υποχρεούνται να τηρούν τις νόμιμες 
υποχρεώσεις τους, εθνικές και διεθνείς, ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
κοινωνικά πρότυπα και τους κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος· επιθυμεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη που 
υπογράφουν και επωφελούνται από το 
ΣΓΠ να μεριμνούν ώστε οι εν λόγω 
επιχειρήσεις να τηρούν αυτές τις 
υποχρεώσεις· ζητεί δε η εν λόγω πτυχή να 
αποτελεί υποχρεωτικό σκέλος του ΣΓΠ·

8. ζητεί την ένταξη των αρχών της ΕΚΕ 
στον κανονισμό ΣΓΠ+ κατά την προσεχή 
του αναθεώρηση· ζητεί από την Επιτροπή 
να μεριμνά ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις 
να υποχρεούνται να τηρούν τις νόμιμες 
υποχρεώσεις τους, εθνικές και διεθνείς, ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
κοινωνικά πρότυπα και τους κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος· επιθυμεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη που 
υπογράφουν και επωφελούνται από το 
ΣΓΠ να μεριμνούν ώστε οι εν λόγω 
επιχειρήσεις να τηρούν αυτές τις 
υποχρεώσεις· 

Or. en
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Τροπολογία 61
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
παραβλέπει ότι η ΕΚΕ ήταν αρχικά μια 
εθελοντική συμπεριφορά υπεύθυνων 
επιχειρήσεων, που είχε σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι η επίπτωση από τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών θα 
είναι θετική για τα κράτη μέλη και για τις 
χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται, 
καθώς επίσης και να αναγνωρίσει ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση του 
εθελοντικού χαρακτήρα της, ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορούν να επιλέγουν τον 
τρόπο συμπεριφοράς τους, είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση 
των παραγωγικότερων αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 62
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι ένα ανανεωμένο καθεστώς 
ΣΓΠ+ πρέπει να απαγορεύει επίσης, 
δεδομένου ότι έρχονται σε προφανή 
αντίθεση με την ΕΚΕ, τις "συμφωνίες
της χώρας υποδοχής", οι οποίες 
συνάπτονται κατά τρόπο εντελώς 
αδιαφανή μεταξύ ορισμένων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων και των χωρών υποδοχής, 
οι οποίες απολαμβάνουν καθεστώς 
ΣΓΠ+, με στόχο την παράκαμψη των 
ρυθμιστικών απαιτήσεων που ισχύουν 
στις χώρες αυτές·

διαγράφεται 
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Or. en

Τροπολογία 63
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. σημειώνει ότι οι νομικές υποχρεώσεις, 
ρυθμίσεις και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερα 
αρνητικές επιπτώσεις για τις ΜΜΕ που 
θα προσπαθούν να αναπτυχθούν με 
περιορισμένους πόρους και/ή να 
εισχωρήσουν σε νέες αγορές και, 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι όποιες ενέργειες 
προκύψουν από την παρούσα έκθεση δεν 
θα προσθέσουν γραφειοκρατικό φορίο, 
ιδίως στις ΜΜΕ, ούτε θα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για τις 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
σχεδιάσει ένα νέο πρότυπο μελετών 
επιπτώσεων το οποίο να διασφαλίζει ότι, 
ενόψει της υπογραφής μιας εμπορικής 
συμφωνίας, και στη συνέχεια μετά την 
υπογραφή της, τα συνεργαζόμενα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα σέβονται 
πραγματικά τις υποχρεώσεις τους στα 
πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων 

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
βελτιώσει, αν είναι αναγκαίο, το πρότυπο 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα το οποίο χρησιμοποιεί, ώστε 
να συνυπολογίζονται πλήρως οι 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπό 
διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις 
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και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί επίσης τη διενέργεια μελετών 
επιπτώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο 
των εμπορικών συμφωνιών σε κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο στις χώρες 
εταίρους και στους ευάλωτους τομείς των 
χωρών αυτών, οι δε μελέτες αυτές πρέπει 
να διενεργούνται πριν από την υπογραφή 
της συμφωνίας και την έναρξη 
εφαρμογής της·

χώρες εταίρους, με την εκπόνηση εκ των 
προτέρων μελετών σχετικά με τις 
επιπτώσεις τους, όπου θα λαμβάνονται 
ιδίως υπόψη οι επιπτώσεις σε τομείς που 
παρουσιάζουν αδυναμίες·

Or. en

Τροπολογία 65
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
σχεδιάσει ένα νέο πρότυπο μελετών 
επιπτώσεων το οποίο να διασφαλίζει ότι, 
ενόψει της υπογραφής μιας εμπορικής
συμφωνίας, και στη συνέχεια μετά την 
υπογραφή της, τα συνεργαζόμενα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα σέβονται 
πραγματικά τις υποχρεώσεις τους στα 
πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί 
επίσης τη διενέργεια μελετών επιπτώσεων 
σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών 
συμφωνιών σε κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο στις χώρες 
εταίρους και στους ευάλωτους τομείς των 
χωρών αυτών, οι δε μελέτες αυτές πρέπει 
να διενεργούνται πριν από την υπογραφή 
της συμφωνίας και την έναρξη εφαρμογής 
της·

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
σχεδιάσει ένα νέο πρότυπο μελετών 
επιπτώσεων το οποίο να διασφαλίζει ότι, 
ενόψει της υπογραφής μιας εμπορικής 
συμφωνίας, και στη συνέχεια μετά την 
υπογραφή της, τα συνεργαζόμενα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα σέβονται 
πραγματικά τις υποχρεώσεις τους στα 
πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
πρωτογενών κοινωνικών προτύπων και 
της προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί 
επίσης τη διενέργεια μελετών επιπτώσεων 
σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών 
συμφωνιών σε κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο στις χώρες 
εταίρους και στους ευάλωτους τομείς των 
χωρών αυτών, οι δε μελέτες αυτές πρέπει 
να διενεργούνται πριν από την υπογραφή 
της συμφωνίας και μετά την έναρξη 
εφαρμογής της·

Or. en
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Τροπολογία 66
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
σχεδιάσει ένα νέο πρότυπο μελετών 
επιπτώσεων το οποίο να διασφαλίζει ότι, 
ενόψει της υπογραφής μιας εμπορικής 
συμφωνίας, και στη συνέχεια μετά την 
υπογραφή της, τα συνεργαζόμενα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα σέβονται 
πραγματικά τις υποχρεώσεις τους στα 
πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί 
επίσης τη διενέργεια μελετών επιπτώσεων 
σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών 
συμφωνιών σε κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο στις χώρες 
εταίρους και στους ευάλωτους τομείς των 
χωρών αυτών, οι δε μελέτες αυτές πρέπει 
να διενεργούνται πριν από την υπογραφή 
της συμφωνίας και την έναρξη εφαρμογής 
της·

ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
σχεδιάσει ένα νέο πρότυπο μελετών 
επιπτώσεων το οποίο να διασφαλίζει ότι, 
ενόψει της υπογραφής μιας εμπορικής 
συμφωνίας, και στη συνέχεια μετά την 
υπογραφή της, τα συνεργαζόμενα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη θα σέβονται 
πραγματικά τις υποχρεώσεις τους στα 
πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένων και των στόχων όσον 
αφορά τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος· ζητεί επίσης τη διενέργεια 
μελετών επιπτώσεων σχετικά με τον 
αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών σε 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στις 
χώρες εταίρους και στους ευάλωτους 
τομείς των χωρών αυτών, οι δε μελέτες 
αυτές πρέπει να διενεργούνται πριν από 
την υπογραφή της συμφωνίας και την 
έναρξη εφαρμογής της· 

Or. en

Τροπολογία 67
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το 
Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται 
πλήρως για τον τρόπο με τον οποίο 
ενσωματώνονται στις διαπραγματεύσεις 
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τα συμπεράσματα των μελετών 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα, πριν από τη σύναψη των 
συμφωνιών, καθώς και για τα κεφάλαια 
των συμφωνιών αυτών που 
τροποποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι 
τυχόν αρνητικές συνέπειες που 
επισημάνθηκαν στις ανωτέρω 
αξιολογήσεις·

Or. en

Τροπολογία 68
Marielle De Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει μελέτες επιπτώσεων για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των 
εμπορικών συμφωνιών για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ (τεστ ΜΜΕ), ιδίως 
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, σε συμφωνία με το νόμο Small 
Business Act·

Or. fr

Τροπολογία 69
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. σημειώνει ότι η επιβολή νομικών 
υποχρεώσεων από υπερεθνικούς φορείς 
θα περιόριζε τη λειτουργία της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 
καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι 
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όροι όλων των διεθνών συμφωνιών που
προτίθεται να εφαρμόσει δεν περιορίζουν 
το δημοκρατικό δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης κανενός από τα μέρη της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει, γενικότερα, όλες οι 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες τις 
οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση, 
περιλαμβανομένων των επενδυτικών 
συμφωνιών και των συμφωνιών για τις 
δημόσιες συμβάσεις, να περιλαμβάνουν 
ένα κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη το οποίο θα προβλέπει ρήτρα 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη·

11. προτείνει, γενικότερα, όταν αυτό 
απαιτείται, οι μελλοντικές εμπορικές 
συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται η 
Ένωση να περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο 
θα αντλεί από τις αρχές της ΕΚΕ, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στις 
αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 71
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτείνει η εν λόγω "ρήτρα ΕΚΕ" να 
περιλαμβάνει:

a. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στο πλαίσιο της συμφωνίας και 

διαγράφεται
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των εμπορικών τους συναλλαγών· 

β. κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν 
δεσμεύσεις όσον αφορά την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, οι οποίες θα 
υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με όλους 
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες της 
επιχείρησης, περιλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών φορέων, των 
οργανώσεων καταναλωτών και των 
οικείων τοπικών συλλογικών οργάνων·

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" 
όπως αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο 
του ΟΟΣΑ για την προώθηση της 
ενημέρωσης σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και της διαφάνειας, 
καθώς και για την παραλαβή των 
ενδεχόμενων καταγγελιών και μαρτυριών 
σχετικά με περιπτώσεις μη τήρησης της 
ΕΚΕ, σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, με άλλα λόγια την έκδοση, 
σε ετήσια βάση, του απολογισμού τους 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη σε ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να 
δημοσιεύεται·

ε. υποχρέωση επιμέλειας για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης 
προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό 
και την αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 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·

στ. έναν μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
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των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, αλλά και 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
κατά το πρότυπο των ερευνών που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΔΟΕ1· σε περιπτώσεις 
σοβαρής παραβίασης, τα μέρη δύνανται 
να προβούν σε δημόσιες καταγγελίες και 
να απαιτήσουν την επιβολή αναλογικών 
εμπορικών κυρώσεων·

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει 
την πρακτική τήρηση, από τις 
επιχειρήσεις, της νομοθεσίας και των 
συναφών διεθνών συμβάσεων στον τομέα 
της ΕΚΕ· τα δύο μέρη πρέπει να 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα 
ενθαρρύνουν τη διακρατική δικαστική 
συνεργασία, θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα 
των ενεργειών επιχειρήσεων ή ομίλων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 
σφαίρα επιρροής τους και ότι θα 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατάλληλων 
διαδικασιών και δικαστικών οργάνων για 
τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 72
Marielle De Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτείνει η εν λόγω "ρήτρα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης" να περιλαμβάνει:

12. προτείνει η εν λόγω "ρήτρα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης" να περιλαμβάνει:

                                               
1 Όπως το πρόγραμμα "Better Factories Cambodia" (http://www.betterfactories.org/). 
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α. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στο πλαίσιο της συμφωνίας και 
των εμπορικών τους συναλλαγών· 

α. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στο πλαίσιο της συμφωνίας και 
των εμπορικών τους συναλλαγών·

β. κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, οι οποίες θα υπόκεινται σε 
διαπραγμάτευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες της 
επιχείρησης, περιλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών φορέων, των 
οργανώσεων καταναλωτών και των 
οικείων τοπικών συλλογικών οργάνων·

β. κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, οι οποίες θα υπόκεινται σε 
διαπραγμάτευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες της 
επιχείρησης, περιλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών φορέων, των 
οργανώσεων καταναλωτών και των 
οικείων τοπικών συλλογικών οργάνων·

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" όπως 
αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και της διαφάνειας, καθώς και για την 
παραλαβή των ενδεχόμενων καταγγελιών 
και μαρτυριών σχετικά με περιπτώσεις μη 
τήρησης της ΕΚΕ, σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" όπως 
αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και της διαφάνειας, καθώς και για την 
παραλαβή των ενδεχόμενων καταγγελιών 
και μαρτυριών σχετικά με περιπτώσεις μη 
τήρησης της ΕΚΕ, σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις επιχειρήσεις 
και τους ομίλους επιχειρήσεων, με άλλα 
λόγια την έκδοση, σε ετήσια βάση, του 
απολογισμού τους όσον αφορά την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε ένα έγγραφο 
το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται· 

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός του 
πεδίου εφαρμογής της σύστασης 
2003/361/ΕΚ, με άλλα λόγια την έκδοση, 
σε ετήσια βάση, του απολογισμού τους 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη σε ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να 
δημοσιεύεται, με σεβασμό της αρχής 
"προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις", ώστε να αποτραπεί η 
επιβολή λόγω της ρήτρας αυτής νέων 
διοικητικών βαρών στις ΜΜΕ, όπως 
ορίζονται οι τελευταίες στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ του Μαΐου 2003·

ε. υποχρέωση επιμέλειας για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης 
προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό 
και την αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της 

ε. υποχρέωση επιμέλειας για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης 
προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό 
και την αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της 
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διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ 
άλλων και στο εσωτερικό των θυγατρικών 
τους και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, 
με άλλα λόγια στη σφαίρα επιρροής τους·

διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ 
άλλων και στο εσωτερικό των θυγατρικών 
τους και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, 
με άλλα λόγια στη σφαίρα επιρροής τους·

στ. ένα μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, αλλά και 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,
κατά το πρότυπο των ερευνών που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΔΟΕ· σε περιπτώσεις 
σοβαρής παραβίασης, τα μέρη δύνανται να 
προβούν σε δημόσιες καταγγελίες και να 
απαιτήσουν την επιβολή αναλογικών 
εμπορικών κυρώσεων·

στ. ένα μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, κατά το 
πρότυπο των ερευνών που διενεργούνται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΔΟΕ· 
σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης, τα 
μέρη δύνανται να απαιτήσουν την επιβολή 
αναλογικών εμπορικών κυρώσεων·

ζ. ένα μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει την 
πρακτική τήρηση, από τις επιχειρήσεις, της 
νομοθεσίας και των συναφών διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της ΕΚΕ· τα δύο 
μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
επιχειρήσεων ή ομίλων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στη σφαίρα επιρροής 
τους και ότι θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών και 
δικαστικών οργάνων για τον σκοπό αυτόν·

ζ. ένα μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει την 
πρακτική τήρηση, από τις επιχειρήσεις, της 
νομοθεσίας και των συναφών διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της ΕΚΕ· τα δύο 
μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
επιχειρήσεων ή ομίλων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στη σφαίρα επιρροής 
τους και ότι θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών και 
δικαστικών οργάνων για τον σκοπό αυτόν·

Or. fr

Τροπολογία 73
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στο πλαίσιο της συμφωνίας και 
των εμπορικών τους συναλλαγών· 

α. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση διεθνώς συμπεφωνημένων 
μέσων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο 
πλαίσιο της συμφωνίας και των εμπορικών 
τους συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 74
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στο πλαίσιο της συμφωνίας και 
των εμπορικών τους συναλλαγών·

α. αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για 
την προώθηση και τον έλεγχο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο 
της συμφωνίας και των εμπορικών τους 
συναλλαγών·

Or. de

Τροπολογία 75
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, οι οποίες θα υπόκεινται σε 
διαπραγμάτευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες της 
επιχείρησης, περιλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών φορέων, των 
οργανώσεων καταναλωτών και των 

β. κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, οι οποίες θα υπόκεινται σε 
διαπραγμάτευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες της 
επιχείρησης, περιλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών φορέων, των 
οργανώσεων καταναλωτών και των 
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οικείων τοπικών συλλογικών οργάνων· οικείων τοπικών συλλογικών οργάνων και 
των ενδιαφερόμενων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 76
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" όπως 
αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και της διαφάνειας, καθώς και για την 
παραλαβή των ενδεχόμενων καταγγελιών
και μαρτυριών σχετικά με περιπτώσεις μη 
τήρησης της ΕΚΕ, σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" όπως 
αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και της διαφάνειας, σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών. Αυτά τα σημεία 
επαφής θα παραλαμβάνουν καταγγελίες 
και μαρτυρίες σχετικά με περιπτώσεις μη 
τήρησης των αρχών της ΕΚΕ, με στόχο 
την προστασία τόσο των καταναλωτών 
όσο και των λοιπών επιχειρήσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 77
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" όπως 
αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και της διαφάνειας, καθώς και για την 
παραλαβή των ενδεχόμενων καταγγελιών 
και μαρτυριών σχετικά με περιπτώσεις μη 

γ. την καθιέρωση "σημείων επαφής" όπως 
αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης 
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και της διαφάνειας, καθώς και για την 
παραλαβή των ενδεχόμενων καταγγελιών 
σχετικά με περιπτώσεις μη τήρησης της 
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τήρησης της ΕΚΕ, σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

ΕΚΕ, σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 78
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους
επιχειρήσεων, με άλλα λόγια την έκδοση, 
σε ετήσια βάση, του απολογισμού τους 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη σε ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να 
δημοσιεύεται·

δ. κίνητρα για την ενθάρρυνση της 
διαφάνειας, της ορατότητας και της 
αξιοπιστίας των ενεργειών ΕΚΕ, με τη 
διάθεση πληροφοριών σχετικά με την 
ΕΚΕ σε όλους τους ενδιαφερόμενους, 
περιλαμβανομένων των καταναλωτών, 
των επενδυτών και του κοινού γενικά, και 
ιδίως με την τακτική εκπόνηση εκθέσεων 
σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν 
οι μεγάλες επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας 
τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις 
τους·

Or. en

Τροπολογία 79
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις επιχειρήσεις 
και τους ομίλους επιχειρήσεων, με άλλα 
λόγια την έκδοση, σε ετήσια βάση, του 
απολογισμού τους όσον αφορά την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε ένα έγγραφο 
το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται· 

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις 
επιχειρήσεις, τους ομίλους επιχειρήσεων 
και τις επιχειρήσεις στη σφαίρα επιρροής 
των μητρικών εταιρειών, με άλλα λόγια 
την έκδοση, σε ετήσια βάση, του 
απολογισμού τους όσον αφορά την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, βάσει γενικών, 
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κοινών και προκαθορισμένων δεικτών 
επίδοσης, σε ένα έγγραφο το οποίο πρέπει 
να δημοσιεύεται· τα δεδομένα αυτά 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 
ελέγχονται εν συνεχεία από ανεξάρτητο 
φορέα·

Or. fr

Τροπολογία 80
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, με άλλα λόγια την έκδοση, 
σε ετήσια βάση, του απολογισμού τους 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη σε ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να 
δημοσιεύεται· 

δ. υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής 
εκθέσεων απολογισμού για μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 81
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. υποχρέωση επιμέλειας για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης 
προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό 
και την αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της 
διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ 

ε. ανάγκη επιμέλειας για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, ήτοι υποχρέωση λήψης 
προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό 
και την αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της 
διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ 
άλλων και στο εσωτερικό των θυγατρικών
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άλλων και στο εσωτερικό των θυγατρικών 
τους και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, 
με άλλα λόγια στη σφαίρα επιρροής τους·

τους και των αλυσίδων εφοδιασμού τους· 

Or. en

Τροπολογία 82
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε. υποχρέωση επιμέλειας για τις 
επιχειρήσεις και τους ομίλους 
επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης 
προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό 
και την αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 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·

ε. υποχρέωση επιμέλειας για μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων, 
ήτοι υποχρέωση λήψης προληπτικών 
μέτρων για τον εντοπισμό και την 
αποτροπή κάθε παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 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·

Or. de

Τροπολογία 83
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ. έναν μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, αλλά και 

διαγράφεται
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από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
κατά το πρότυπο των ερευνών που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΔΟΕ1· σε περιπτώσεις 
σοβαρής παραβίασης, τα μέρη δύνανται 
να προβούν σε δημόσιες καταγγελίες και 
να απαιτήσουν την επιβολή αναλογικών 
εμπορικών κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 84
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ. έναν μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, αλλά και 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κατά 
το πρότυπο των ερευνών που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΔΟΕ· σε περιπτώσεις 
σοβαρής παραβίασης, τα μέρη δύνανται να 
προβούν σε δημόσιες καταγγελίες και να 
απαιτήσουν την επιβολή αναλογικών 
εμπορικών κυρώσεων·

στ. έναν μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, αλλά και 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κατά 
το πρότυπο των ερευνών που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΔΟΕ σε συνεργασία με 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών· σε περιπτώσεις σοβαρής 
παραβίασης, τα μέρη δύνανται να προβούν 
σε δημόσιες καταγγελίες και να 
απαιτήσουν την επιβολή αναλογικών 
εμπορικών κυρώσεων·

Or. fr

                                               
1 Όπως το πρόγραμμα "Better Factories Cambodia" (http://www.betterfactories.org/). 
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Τροπολογία 85
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ. έναν μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· πρέπει δε να είναι 
δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, αλλά και 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,
κατά το πρότυπο των ερευνών που 
διενεργούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της ΔΟΕ1· σε περιπτώσεις 
σοβαρής παραβίασης, τα μέρη δύνανται να 
προβούν σε δημόσιες καταγγελίες και να 
απαιτήσουν την επιβολή αναλογικών 
εμπορικών κυρώσεων·

στ. έναν μηχανισμό εξέτασης για 
περιπτώσεις διαπιστωμένης παραβίασης 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί 
όσον αφορά την ΕΚΕ, στο πλαίσιο της 
εμπορικής συμφωνίας· θα μπορούσε δε να 
είναι δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις 
αρμόδιες αρχές των δύο μερών, κατά το 
πρότυπο των ερευνών που διενεργούνται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΔΟΕ2· 
σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης, τα 
μέρη δύνανται να προβούν σε δημόσιες 
καταγγελίες και να αντιδράσουν
κατάλληλα·

Or. de

Τροπολογία 86
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει 
την πρακτική τήρηση, από τις 
επιχειρήσεις, της νομοθεσίας και των 
συναφών διεθνών συμβάσεων στον τομέα 
της ΕΚΕ· τα δύο μέρη πρέπει να 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα 
ενθαρρύνουν τη διακρατική δικαστική 
συνεργασία, θα διευκολύνουν την 

διαγράφεται

                                               
1 Όπως το πρόγραμμα "Better Factories Cambodia" (http://www.betterfactories.org/).
2 Als Beispiel sei das Programm „Better Factories Cambodia“ (http://www.betterfactories.org/) genannt.
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πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα 
των ενεργειών επιχειρήσεων ή ομίλων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 
σφαίρα επιρροής τους και ότι θα 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατάλληλων
διαδικασιών και δικαστικών οργάνων για 
τον σκοπό αυτόν· 

Or. en

Τροπολογία 87
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει 
την πρακτική τήρηση, από τις 
επιχειρήσεις, της νομοθεσίας και των 
συναφών διεθνών συμβάσεων στον τομέα 
της ΕΚΕ· τα δύο μέρη πρέπει να 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα 
ενθαρρύνουν τη διακρατική δικαστική 
συνεργασία, θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα 
των ενεργειών επιχειρήσεων ή ομίλων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 
σφαίρα επιρροής τους και ότι θα 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατάλληλων 
διαδικασιών και δικαστικών οργάνων για 
τον σκοπό αυτόν· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ



AM\833858EL.doc 53/63 PE450.649v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει την 
πρακτική τήρηση, από τις επιχειρήσεις, της 
νομοθεσίας και των συναφών διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της ΕΚΕ· τα δύο 
μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
επιχειρήσεων ή ομίλων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στη σφαίρα επιρροής 
τους και ότι θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών και 
δικαστικών οργάνων για τον σκοπό αυτόν· 

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει την 
πρακτική τήρηση, από τις επιχειρήσεις, της 
νομοθεσίας και των συναφών διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της ΕΚΕ· τα δύο 
μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
επιχειρήσεων ή ομίλων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στη σφαίρα επιρροής 
τους και ότι θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών και 
δικαστικών οργάνων για τον σκοπό αυτόν, 
όπως και ότι θα τιμωρούν τις 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε 
παραβιάσεις·

Or. de

Τροπολογία 89
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει την 
πρακτική τήρηση, από τις επιχειρήσεις, της 
νομοθεσίας και των συναφών διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της ΕΚΕ· τα δύο 
μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
επιχειρήσεων ή ομίλων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στη σφαίρα επιρροής 

ζ. έναν μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
εταίρων ο οποίος να διασφαλίζει την 
πρακτική τήρηση, από τις επιχειρήσεις, της 
νομοθεσίας και των συναφών διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της ΕΚΕ· τα δύο 
μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
επιχειρήσεων σε όλο το μήκος της
αλυσίδας εφοδιασμού ή μικρότερων
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τους και ότι θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών και 
δικαστικών οργάνων για τον σκοπό αυτόν·

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 
σφαίρα επιρροής τους και ότι θα 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατάλληλων 
διαδικασιών και δικαστικών οργάνων για 
τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 90
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζα. την υποχρέωση, σε περίπτωση 
προσφυγής στη διαιτησία ή σε 
οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μέθοδο 
επίλυσης διαφορών, των ατόμων ή 
οργανώσεων που καλούνται να προβούν 
στην επίλυση, να παίρνουν υπόψη το 
σύνολο των διεθνών συμβάσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη λήψη 
των αποφάσεών τους. Υπό την
προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σε μια διαφορά παρέχουν τα κατάλληλα 
στοιχεία που επιτρέπουν τη διαφώτιση 
των διαιτητών, οι τελευταίοι θα πρέπει να 
έχουν την υποχρέωση να τα δέχονται, 
ιδίως μέσω συνεισφορών με τη μορφή 
υπομνημάτων, και να τα παίρνουν υπόψη 
στην απόφασή τους εξηγώντας, όπου 
είναι σκόπιμο, τους λόγους της 
απόρριψής τους·

Or. fr

Τροπολογία 91
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζα. την απαίτηση να δεσμεύονται οι 
επιχειρήσεις σε μια ελεύθερη, ανοικτή και 
εμπεριστατωμένη διαβούλευση με τους 
τοπικούς και ανεξάρτητους 
ενδιαφερόμενους, πριν ξεκινήσει ένα έργο 
που θα έχει επιπτώσεις στην τοπική 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 92
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζα. την απόδοση ιδιαίτερης σημασίας 
στις επιπτώσεις της απασχόλησης 
παιδιών και της παιδικής εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 93
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. πιστεύει ότι η ρήτρα ΕΚΕ θα 
μπορούσε να συνοδεύεται και από άλλες 
σχετικές διατάξεις· κρίνει ότι:

α. σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
παραβίασης των δεσμεύσεων ΕΚΕ, 
πρέπει να είναι δυνατή η διενέργεια 
έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε 
περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης, τα 
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μέρη θα μπορούσαν να προβαίνουν σε 
δημόσια καταγγελία των υπευθύνων·

β. τα δύο μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν
τη δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη 
διακρατική δικαστική συνεργασία, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών 
μεγάλων επιχειρήσεων και ότι, προς τον 
σκοπό αυτόν, θα υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη κατάλληλων δικαστικών 
διαδικασιών και μη δικαστικών 
μηχανισμών επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 94
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. σημειώνει ότι η έκθεση Ruggie του 
ΟΗΕ, που υποστηρίχθηκε από τη 
σουηδική και την ισπανική Προεδρία της 
ΕΕ, προσδιορίζει τρία βασικά πεδία 
ΕΚΕ: "προστασία, πρόληψη και 
επανόρθωση". Ενώ η προστασία και η 
πρόληψη αντιμετωπίζονται με τους 
ισχύοντες κανόνες της ΕΚΕ, ζητείται από 
την Επιτροπή να προσθέσει λογοδοσία 
και αυστηρότητα στο στοιχείο της 
επανόρθωσης, όσον αφορά τις εμπορικές 
συμφωνίες προσφέροντας, μεταξύ άλλων, 
πρόσβαση για τα θύματα σε ενέργειες 
επανόρθωσης·

Or. en
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Τροπολογία 95
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες και να 
φροντίσει ώστε να περιληφθούν ρήτρες 
για τη μη υποβάθμιση των προδιαγραφών 
σε όλα τα επενδυτικά κεφάλαιά τους, 
όταν αυτές αναθεωρηθούν·

Or. en

Τροπολογία 96
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. προτείνει να υπάρχει, ως μέρος των 
διμερών συμφωνιών της ΕΕ, μια 
πρόβλεψη, μέσα από τα προγράμματα για 
την ενίσχυση της δικαιοσύνης, με σκοπό 
κατάρτιση δικαστών και δικαστικών 
οργάνων που εξετάζουν υποθέσεις του 
εμπορικού δικαίου σε ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέματα 
σεβασμού των διεθνών συμβάσεων για τα 
εργασιακά δικαιώματα και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 97
Keith Taylor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. καλεί την Επιτροπή να εντάξει στους 
διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που έχει ξεκινήσει μέχρι τώρα το ζήτημα 
της ΕΚΕ, καθώς και την συμπεριφορά 
των επιχειρήσεων με έδρα στην ΕΕ και 
των θυγατρικών τους στις 
ενδιαφερόμενες χώρες· ζητεί να 
προσφέρει η Επιτροπή, σε εύλογο χρόνο, 
τις ημερήσιες διατάξεις, τον κατάλογο 
των συμμετεχόντων και τα πρακτικά 
αυτών των διαλόγων·

Or. en

Τροπολογία 98
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει τη σύσταση μιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής 
παρακολούθησης για κάθε συμφωνία 
ελευθέρων συναλλαγών, κατά το πρότυπο 
της επιτροπής που προβλέπεται για τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης, η οποία θα λειτουργεί ως βήμα 
ενημέρωσης και διαλόγου μεταξύ των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των βουλευτών των κρατών εταίρων· 
προσθέτει δε ότι η εν λόγω επιτροπή 
παρακολούθησης των συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών θα μπορούσε να 
μεριμνά ειδικότερα για την εφαρμογή του 
κεφαλαίου σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της ρήτρας για την ΕΚΕ, 
να απευθύνει συστάσεις στη μεικτή 
επιτροπή της συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών, ιδίως όσον αφορά τις 
μελέτες επιπτώσεων, καθώς και σε 
περιπτώσεις μη σεβασμού των 

διαγράφεται
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων ή των 
συμβάσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος· 

Or. en

Τροπολογία 99
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει τη σύσταση μιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής
παρακολούθησης για κάθε συμφωνία 
ελευθέρων συναλλαγών, κατά το πρότυπο 
της επιτροπής που προβλέπεται για τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης, η οποία θα λειτουργεί ως βήμα 
ενημέρωσης και διαλόγου μεταξύ των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των βουλευτών των κρατών εταίρων· 
προσθέτει δε ότι η εν λόγω επιτροπή 
παρακολούθησης των συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών θα μπορούσε να 
μεριμνά ειδικότερα για την εφαρμογή του 
κεφαλαίου σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της ρήτρας για την ΕΚΕ, να 
απευθύνει συστάσεις στη μεικτή επιτροπή 
της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, 
ιδίως όσον αφορά τις μελέτες επιπτώσεων, 
καθώς και σε περιπτώσεις μη σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων ή των 
συμβάσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος· 

13. προτείνει τη σύσταση μιας 
κοινοβουλευτικής υποεπιτροπής
παρακολούθησης για κάθε συμφωνία 
ελευθέρων συναλλαγών, η οποία θα 
λειτουργεί ως βήμα ενημέρωσης και 
διαλόγου μεταξύ των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
βουλευτών των κρατών εταίρων· προσθέτει 
δε ότι η εν λόγω επιτροπή 
παρακολούθησης των συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών θα μπορούσε 
επίσης να εξετάζει την εφαρμογή του 
κεφαλαίου σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της ρήτρας για την ΕΚΕ, να 
απευθύνει συστάσεις στη μεικτή επιτροπή 
της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, 
ιδίως όσον αφορά τις μελέτες επιπτώσεων, 
καθώς και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένου
μη σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των κοινωνικών 
δικαιωμάτων ή των συμβάσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 100
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. τονίζει ότι αν, ως συνέπεια της 
ενσωμάτωσης μιας νομικής υποχρέωσης 
ΕΚΕ στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών της ΕΕ, απομακρυνθούν 
βιομηχανικές ή εμπορικές 
δραστηριότητες από τα κράτη μέλη ή 
από εμπορικούς εταίρους της ΕΕ με 
αυστηρές προδιαγραφές, για να 
κατευθυνθούν προς χώρες με 
ελαστικότερα καθεστώτα, αυτό θα ήταν 
επιζήμιο για την απασχόληση, για τα 
φορολογικά έσοδα, για τα κλιματικά 
προβλήματα και για την ευημερία και, 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι δεν θα δοθούν 
αντίστροφα κίνητρα, ούτε θα προκληθούν 
μη επιδιωκόμενες συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 101
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. προτείνει να καθιερωθεί ένα βήμα 
τακτικού διαλόγου, όπου τα μέρη που 
έχουν υπογράψει την "Παγκόσμια 
Σύμβαση" του ΟΗΕ θα παρουσιάζουν τα 
προγράμματά τους σχετικά με την ΕΚΕ 
για δημόσια εξέταση, θα προσφέρει ένα 
μέσο σύγκρισης στους καταναλωτές και 
θα δημιουργήσει διάθεση προώθησης 
υψηλών προδιαγραφών και εξέτασης από 
ομοτίμους ("peer review"). Μια τέτοια 
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διαφάνεια θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις 
να επιτύχουν αυτοβούλως υψηλότερα 
επίπεδα ΕΚΕ, ώστε να μην 
αντιμετωπίσουν το κόστος της εξέτασής 
τους από τα μέσα ενημέρωσης και από το 
κοινό·

Or. en

Τροπολογία 102
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτείνει να εξετάζεται εάν οι αιτίες 
της απότομης αύξησης των παραβιάσεων 
των αρχών της ΕΚΕ σχετίζονται με τον 
ανταγωνισμό ή με κάποια εμπορική 
συμφωνία, να συμπεριλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής της εμπορικής 
συμφωνίας συνοδευτικές προστατευτικές 
ρήτρες και να καθίσταται δυνατή η 
εκδήλωση αντιδράσεων·

Or. de

Τροπολογία 103
Harlem Désir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
ίδιων αυτών φόρα, να ζητήσει την 
εκπόνηση διεθνούς σύμβασης που θα 
καθορίζει τις ευθύνες της "χώρας 
υποδοχής"1 και της "χώρας καταγωγής"2

και θα εντάσσεται στην καταπολέμηση 
της παραβίασης των δικαιωμάτων του 
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ανθρώπου από τις πολυεθνικές, και την 
εφαρμογή της αρχής της εξωεδαφικής 
ισχύος·
1 Κράτη στα οποία εδρεύουν όλες οι επιχειρήσεις 
που έχουν σχέση εξάρτησης από τις μητρικές 
εταιρείες.
2 Κράτη στα οποία βρίσκονται οι μητρικές 
εταιρείες.

Or. fr

Τροπολογία 104
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει εκ νέου τη δημιουργία, 
στους κόλπους του ΠΟΕ, μιας επιτροπής 
εμπορίου και αξιοπρεπούς εργασίας κατά 
το πρότυπο της επιτροπής εμπορίου και 
ανάπτυξης, στην οποία θα μπορούσαν, 
συγκεκριμένα, να συζητούνται τα 
ζητήματα κοινωνικών προτύπων και 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με 
το διεθνές εμπόριο· προτείνει εκ νέου την 
προσαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης 
των διαφορών έτσι ώστε να επιτρέπεται, σε 
περιπτώσεις στις οποίες διακυβεύονται 
ζητήματα που άπτονται των διεθνών 
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συγκεκριμένα, να συζητούνται τα 
ζητήματα κοινωνικών προτύπων και 
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