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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 30 και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την 
τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, καθώς και τους κώδικες συμπεριφοράς που 
συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAO), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, 
όπως επίσης και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) όσον αφορά τις 
δραστηριότητες επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Σύμφωνο», την οποία εγκαινίασε ο ΟΗΕ 
τον Σεπτέμβριο του 2000, την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Προς 
παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις – Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών 
και όλων των ενδιαφερομένων εταίρων, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα», της 10ης Αυγούστου 
2005 (05-45706 (E) 020905), και την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Συμφώνου των 
Ηνωμένων Εθνών και της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (GRI) των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Οκτωβρίου 2006, καθώς και τις 
αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων, τις οποίες εγκαινίασε τον Ιανουάριο του 2006 ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι οποίες συντονίζονται από τη χρηματοπιστωτική 
πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη τα «πρότυπα σχετικά με τις ευθύνες των πολυεθνικών ομίλων και λοιπών 
εμπορικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», των Ηνωμένων 
Εθνών, τα οποία εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2003,1

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο (Global Reporting Initiative - GRI) που δρομολογήθηκε το 19972, και τις 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, που δημοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2006,

                                               
1 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 www.globalreporting.org
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– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, 
και ιδίως την έκκληση για πρωτοβουλίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τις ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια της διάσκεψης κορυφής1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της  Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις ευθύνες των πολυεθνικών ομίλων και λοιπών 
επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 15ης Φεβρουαρίου 2005 
(E/CN.4/2005/91, 2005),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εντεταλμένου 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 τα συστήματα αναφοράς και τους μηχανισμούς πιστοποίησης και 
σήμανσης σχετικά με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στους τομείς της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της αλλαγής του κλίματος ή της μείωσης της φτώχειας, όπως το πρότυπο 
SA 8000, το οποίο αφορά την απαγόρευση της παιδικής εργασίας και τα πρότυπα 
AFNOR και ISO σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία Kimberley σχετικά με τον έλεγχο του εμπορίου 
ακατέργαστων διαμαντιών,

– 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 επιχειρήσεις2,

– 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 τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με το περιβάλλον, όπως το Πρωτόκολλο 
του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1987), τη 
Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων 
αποβλήτων (1999), το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (2000) και το 
Πρωτόκολλο του Κιότο (1997),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 14ης Μαρτίου 
2003, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 
την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων»,

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement
2 http://www.csrgov.dk
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– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, της 29ης Ιουνίου 2004, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης 7 που 
υποστηρίζει την ανάληψη δράσεων με στόχο τον καθορισμό του κατάλληλου νομικού 
πλαισίου,

– 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 την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2001)0366), όπως τροποποιήθηκε 
στη συνέχεια από τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη» 
(COM(2002)0347),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με τη 
λογιστική καταχώριση, την εκτίμηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών 
στους ετήσιους λογαριασμούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών (κοινοποιηθείσα 
με το έγγραφο C(2001)1495)2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2004, με τίτλο «Η 
κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να 
υπάρξουν οφέλη για όλους» (COM(2004)0383),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
με τίτλο «Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να 
γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» 
(COM(2006)0136),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, με τίτλο 
«Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην 
εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249),

– έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2006, το οποίο προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς, ή μείωση των δασμών 
σε αυξημένο αριθμό προϊόντων και περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κίνητρο για τις ευάλωτες 
χώρες με συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές ή αναπτυξιακές ανάγκες,

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 6 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Κορέας, η οποία υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 
2009, σύμφωνα με την οποία τα «συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να διευκολύνουν και να 
προωθούν το εμπόριο προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
περιλαμβανομένων όσων εντάσσονται στο πλαίσιο καθεστώτων όπως το θεμιτό και δίκαιο 

                                               
1 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 33.
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εμπόριο και όσων προϋποθέτουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υποχρέωση 
λογοδοσίας των επιχειρήσεων»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 270, παράγραφος 3, της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, η 
οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2010, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να προωθήσουν τις ορθές εμπορικές πρακτικές σε σχέση με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, ενώ «αναγνωρίζουν ότι οι ευέλικτοι, προαιρετικοί και στηριζόμενοι σε 
κίνητρα μηχανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη συνεκτικότητα μεταξύ των εμπορικών 
πρακτικών και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την προώθηση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 10ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για 
τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, βάσει της 
οποίας συνιστάται στα κράτη μέλη να προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2010, για την 
παιδική εργασία5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών 
ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων7,

                                               
1 ΕΕ C 86 της 10.4.2002, σ. 3.
2 ΕΕ C 39 της 18.2.2003, σ. 3 και 4.
3 ΕΕ C 39 της 18.2.2003, σ. 3.
4 ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21 έως 27.
5 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14.6.2010 για την παιδική εργασία, 10937/1/10.
6 ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1· τρέχουσα έκδοση: 2001R0761— EL— 01.01.2007.
7 ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 1999, για τις προδιαγραφές της ΕΕ 
που διέπουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε αναπτυσσόμενες χώρες: προς 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς2, στο οποίο συνιστά τη δημιουργία ενός πρότυπου 
ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς που θα υποστηρίζεται από μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
Επιτήρησης (European Monitoring Platform – EMP),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το άνοιγμα και τη 
δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο3, 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 4ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση 
της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2003 σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εκμετάλλευση των 
παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνική 
διάσταση της παγκοσμιοποίησης7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και 
την ανάπτυξη8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 με θέμα την «προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους»10, με το οποίο ζητείται η συμπερίληψη κοινωνικών 

                                               
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
2 ΕΕ C 104 της 14.4.1999, σ. 180.
3 ΕΕ C 112 της 9.5.2002, σ. 207.

4 ΕΕ C 271 E της 12.11.2003, σ. 598.
5 ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 73.
6 ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 84.
7 ΕΕ C 280 E της 18.11.2006, σ. 65.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
9 ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σ. 45.
10 ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 321.
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προτύπων, με σκοπό την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ, ειδικότερα δε στις διμερείς συμφωνίες,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση με τίτλο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές», την οποία διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 
Φεβρουαρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7–0000/2010) και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (PE 439.376v02-
00, EMPL_AD(2010)439376),

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

Β. 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,

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

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,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο που διακηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της του 2006, ο οποίος συνίσταται στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση «πόλος 
αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», ενώ η ΕΚΕ χαρακτηρίζεται ως 
«πτυχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου», η οποία αποτελεί ένα «μέσο υπεράσπισης 
της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ισότητας ευκαιριών στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου 
παγκόσμιου ανταγωνισμού»,
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η εμπορική πολιτική πρέπει να 
ασκείται κατά τρόπο συνεπή προς το σύνολο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων της,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει εφεξής ως προϋπόθεση για τη 
χορήγηση ορισμένων εμπορικών προτιμήσεων την επικύρωση από τους εταίρους της των 
βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και ότι έχει δεσμευτεί από το 2006 να προάγει τον 
σεβασμό της αξιοπρεπούς εργασίας, στο σύνολο των εξωτερικών της πολιτικών, 
περιλαμβανομένης της εμπορικής της πολιτικής,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών τις οποίες έχει 
συνάψει περιλαμβάνουν εφεξής ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη το 
οποίο περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, καθώς και την τήρηση 
κανόνων σε αυτούς τους τομείς,

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,

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,

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,

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,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, οι κανόνες που διέπουν το εμπόριο και η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη δεν έχουν, ή έχουν ελάχιστα, συνδεθεί· εντούτοις, θα ήταν δυνητικά 
πολύ επωφελής ο συνδυασμός των κανόνων που διέπουν το εμπόριο και των στόχων της 
ΕΚΕ,

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 
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εμπόριο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκοσμιοποίησης, δεν εξαιρείται από 
αυτήν την απαίτηση·

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·

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·

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·

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»·

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

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·

Ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στο σύστημα γενικευμένων 
προτιμήσεων ΣΓΠ και ΣΓΠ+
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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·

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·

Νέες μελέτες επιπτώσεων

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·

Ρήτρες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

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·

12. προτείνει η εν λόγω «ρήτρα ΕΚΕ» να περιλαμβάνει:

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 
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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 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·

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 

                                               
1 Όπως το πρόγραμμα «Better Factories Cambodia» (http://www.betterfactories.org/).
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δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων ή των συμβάσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος·

Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στις εμπορικές πολιτικές σε 
πολυμερές επίπεδο

14. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεκτίμηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στις εμπορικές πολιτικές σε πολυμερές επίπεδο, στους κόλπους των διεθνών φόρουμ που 
έχουν υποστηρίξει την ΕΚΕ, και ειδικότερα στον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, καθώς και στους 
κόλπους του ΠΟΕ ενόψει του καθεστώτος μετά τη συμφωνία της Ντόχα·

15. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων σχέσεων μεταξύ των 
πολυμερών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
και του ΠΟΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε διεθνή 
κλίμακα μεταξύ των εμπορικών πολιτικών και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·

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 συμβάσεων 
για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά θέματα, να ζητούν οι ειδικές ομάδες (επιτροπές) ή το 
όργανο προσφυγών την έκδοση γνωμοδότησης από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς 
και να δημοσιεύουν την εν λόγω γνωμοδότηση·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στην Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Κοινοβουλευτική διάσκεψη με τον ΠΟΕ και στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Μια εμπορική πολιτική στην υπηρεσία των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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 
κοινωνιών. Το διεθνές εμπόριο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκοσμιοποίησης, δεν 
εξαιρείται από αυτήν την απαίτηση.
Για τους πολίτες, σε όλο τον κόσμο, η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου είναι πράγματι 
δικαιολογημένη μόνον όταν συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Υπό αυτήν και μόνον την προϋπόθεση θεωρείται θετικό 
και γίνεται αποδεκτό το άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών. Απεναντίας, προκαλεί πολύ 
έντονες αντιδράσεις όταν πραγματοποιείται με τίμημα την καταστροφή θέσεων απασχόλησης 
ή όταν υπονομεύει τις συνθήκες διαβίωσης, τα κοινωνικά δικαιώματα και το περιβάλλον.
Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει, επομένως, να περιορίζεται μόνο στα άμεσα συμφέροντα 
ορισμένων οικονομικών παραγόντων. Για την Ευρώπη, η εμπορική πολιτική πρέπει να 
συνάδει με το σύνολο των στόχων της Ένωσης και κυρίως με τους στόχους της εξωτερικής 
της πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας αποτελεί έναν από τους μοχλούς προώθησης της 
αντίληψής της για τη ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι αθέμιτο, καταρχάς, να 
μεριμνά η Ευρώπη ώστε η εμπορική της πολιτική να μην βλάπτει αλλά, απεναντίας, να 
συμβάλλει στην προάσπιση του κοινωνικού της μοντέλου και της περιβαλλοντικής της 
πολιτικής.
Πρέπει, επ’ αυτού, να υπογραμμιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει εφεξής ως προϋπόθεση 
για τη χορήγηση ορισμένων εμπορικών προτιμήσεων σε τρίτες χώρες την επικύρωση από τις 
χώρες αυτές των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας καθώς και 
διαφόρων συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Διεθνές Σύμφωνο 
για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα, Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας...). Έχει 
επίσης δεσμευτεί, από το 2006, να προάγει την «αξιοπρεπή εργασία», η οποία αποτελεί στόχο 
της ΔΟΕ και του ΟΗΕ, στο σύνολο των εξωτερικών της πολιτικών, περιλαμβανομένης της 
εμπορικής της πολιτικής. Τέλος, οι διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών τις οποίες 
συνάπτει περιλαμβάνουν στο εξής ένα κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο 
περιλαμβάνει ένα σύνολο περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Όλο και συχνότερα, οι 
εμπορικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφει η ΕΕ εντάσσονται εξάλλου σε ευρύτερες 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή σύνδεσης οι οποίες προβλέπουν πολιτική συνεργασία καθώς 
και δεσμεύσεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ 
τούτου, είναι σαφές ότι, σε επίπεδο αρχών, το εμπόριο δεν είναι αποσυνδεδεμένο από τις 
υπόλοιπες εσωτερικές ή εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση, η οποία δεν είναι 
μόνον προσέγγιση της Ευρώπης, αφορά πρωτίστως την αντίληψη ότι η ελευθέρωση του 
εμπορίου έχει πολύ διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες οι οποίες πρέπει να 
ελέγχονται, ενίοτε δε ακόμη και να αντισταθμίζονται, καθότι πάντοτε προκύπτουν νικητές και 
ηττημένοι. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου είναι αμοιβαία επωφελής μόνον όταν 
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συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, διότι τα κέρδη σε κάθε κράτος δεν κατανέμονται ποτέ 
με ισότιμο τρόπο μεταξύ των διαφόρων τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας. Γι’ αυτό 
είναι αναγκαία η ρυθμιστική πλαισίωση του ανοίγματος των εμπορικών συναλλαγών, των 
κανόνων που το διέπουν αλλά και του ρυθμού του, κάτι που έχει γίνει πολύ πιο έντονα 
αισθητό λόγω της επιτάχυνσης που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση.
Επιπλέον, η ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου συνοδεύεται από εντονότατο ανταγωνισμό 
μεταξύ των χωρών για την προσέλκυση ξένων επενδυτών και από εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό οδηγεί συχνά σε καταχρήσεις στα πεδία των 
εργασιακών συνθηκών, των δημοκρατικών ελευθεριών και της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος. Υπάρχει αμέτρητο πλήθος τέτοιων παραδειγμάτων.

Κατά συνέπεια, για την Ευρώπη, όπως και για τη διεθνή κοινότητα, προβάλλει επιτακτικά η 
ανάγκη συνεπούς συμπερίληψης, στους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές, 
ουσιαστικών εγγυήσεων όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κοινωνικά δικαιώματα. 
Αυτή η επιταγή, η οποία είναι σύμφωνη με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών, όπως και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρίνεται και σε ζωηρές προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης. 
Συνεπάγεται, εξάλλου, μια ορισμένη αντίληψη της ευθύνης των επιχειρήσεων για τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Τον σημαντικότερο δε ρόλο στο διεθνές εμπόριο τον διαδραματίζουν οι υπερεθνικές 
εταιρείες. Έχουν καταφέρει να επωφεληθούν από το άνοιγμα των αγορών για να 
εξωτερικεύσουν ένα μέρος της παραγωγής τους και να διαφοροποιήσουν την αλυσίδα 
εφοδιασμού τους μέσω της εγκατάστασης σε χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής και 
λιγότερο ανεπτυγμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι συμπεριφορές τις οποίες αναμένουμε 
από τις εν λόγω επιχειρήσεις σε σχέση με την ΕΚΕ αφορούν εξίσου τις θυγατρικές και τους 
υπεργολάβους τους που είναι εγκατεστημένοι σε αυτές τις χώρες και από τις οποίες 
οργανώνουν μεγάλο μέρος των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη.

Μια τριπλή πρόκληση για τον ίδιο στόχο
Η προαγωγή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων (ΕΚΕ) στο 
πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών δημιουργεί, επί της ουσίας, τρεις μεγάλες προκλήσεις 
για την Ευρώπη:

Μια ηθική πρόκληση: συχνά εκείνο που πρέπει να αλλάξει είναι η συμπεριφορά των δικών 
μας επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνουν υπεύθυνες έναντι των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αρχών, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες.
Μια οικονομική και κοινωνική πρόκληση: η μη τήρηση των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ εις βάρος των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και που υπόκεινται σε πιο αυστηρά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.
Μια πολιτική πρόκληση: πρόκληση η οποία αφορά τη συνεκτικότητα των πολιτικών μας στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οι πολίτες 
επιθυμούν να λειτουργεί ως δύναμη προστασίας σε έναν απορρυθμισμένο κόσμο.

Πώς θα επιτευχθεί ο συνδυασμός των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)
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Μέχρι στιγμής, το εμπόριο και η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν έχουν εναρμονιστεί, ή 
τουλάχιστον δεν έχουν εναρμονιστεί επαρκώς. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί 
συμβαίνει αυτό: το διεθνές εμπόριο διέπεται από συμφωνίες μεταξύ κρατών τα οποία ορίζουν 
υποχρεωτικούς νομικούς κανόνες με τους οποίους τα κράτη οφείλουν να συμμορφώνονται· η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη στηρίζεται σε μη υποχρεωτικούς κανόνες τους οποίους
δεσμεύονται να τηρούν οι επιχειρήσεις σε προαιρετική βάση.

Ο επιτυχής συνδυασμός των κανόνων που διέπουν το εμπόριο και των δεσμεύσεων που 
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, θα αποτελούσε 
ωστόσο ισχυρό μοχλό για την ταυτόχρονη προώθηση της καλής συμπεριφοράς των 
επιχειρήσεων και του σεβασμού των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων από τα 
κράτη που έχουν υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), μια ιδέα που έχει σημειώσει πρόοδο...
Η ΕΚΕ έχει ήδη μακρά ιστορία, από τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ, οι οποίες 
εγκαινιάστηκαν το 1976 με τη στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος, και τις οποίες 
ακολούθησε η τριμερής δήλωση αρχών της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, έως το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο –ή «Global Compact»– των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εγκαινίασε το 
2000 ο Kofi Annan. Βάσει των κατευθυντηρίων αρχών, έχει καθιερωθεί ένα σύνολο 
συστάσεων τις οποίες απευθύνουν οι κυβερνήσεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι οποίες 
αφορούν κυρίως την απασχόληση και τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα συμφέροντα 
των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό ή ακόμη και τη φοροδιαφυγή.
Έκτοτε, έχουν αναληφθεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου 
αυτών των κωδίκων ορθής συμπεριφοράς, καθώς και σήματα πιστοποίησης των δεσμεύσεων 
των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματεύθηκε το ζήτημα σε μια Πράσινη Βίβλο η οποία 
δημοσιεύθηκε το 2001 και την οποία ακολούθησε αντίστοιχη Λευκή Βίβλος, και η 
δημιουργία ενός πολυμερούς φόρουμ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη με σκοπό την 
προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου και μιας στρατηγικής υπέρ της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Ορισμένες μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΚΕ-Ευρώπη», το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Jacques Delors.
Σήμερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωσή της του 2006 επί του θέματος, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι η ΕΚΕ είναι μία από τις πτυχές του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και αποτελεί μέσο 
υπεράσπισης της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ισότητας ευκαιριών στο πλαίσιο ενός 
αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ο διακηρυγμένος στόχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι να γίνει η ΕΕ «πόλος αριστείας» στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, και να μεριμνά ώστε οι εξωτερικές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει καθώς και οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε τρίτες χώρες να συνεισφέρουν αποτελεσματικά 
στην κοινωνική ανάπτυξη.
Από τη δική του πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει πολυάριθμες εκθέσεις και 
συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση της ΕΚΕ, αφενός, όπως τα ψηφίσματα του 1999 
και του 2003 και κυρίως η έκθεση Howitt, του Μαρτίου του 2007, καθώς και για την 
ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου: ειδικότερα, τις εκθέσεις Désir, του Οκτωβρίου του 2001, και 
Désir και Παναγιωτοπούλου, του Μαΐου του 2007.
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... και που πρέπει να βρει τη θέση που της ανήκει στο επίκεντρο των εμπορικών 
συμφωνιών της ΕΕ
Η ΕΚΕ και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες αποβλέπουν 
στον ίδιο στόχο: την πιο δίκαιη, πιο κοινωνική, πιο ανθρώπινη παγκοσμιοποίηση, η οποία 
υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής, όμως, ακολουθούν πορείες παράλληλες.1
Η συνάντησή τους δεν πρόκειται να είναι καθόλου ζημιογόνα· απεναντίας, θα οδηγήσει σε 
αμοιβαία ενίσχυσή τους. Οι κοινωνικές εμπορικές ρήτρες θα ενισχυθούν από τη συμβολή της 
ΕΚΕ, η οποία αφορά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Όσο για την ΕΚΕ, 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.
Η παρούσα έκθεση δεν επανέρχεται στο σύνολο των προτάσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση της 
ΕΚΕ, αφενός, και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές 
συμφωνίες, αφετέρου.
Επικεντρώνεται στις προτάσεις που θα καταστήσουν δυνατή με συγκεκριμένο τρόπο την 
προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος των ακόλουθων προτάσεων του σχεδίου 
ψηφίσματος. Αφορούν συγκεκριμένα:
– την αναθεώρηση του καθεστώτος ΣΓΠ·
– τις μελέτες επιπτώσεων που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση 

των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
– τις ρήτρες ΕΚΕ στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και τις λοιπές εμπορικές και 

επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση·
– μια κοινοβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης, ιδίως της κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής διάστασης, περιλαμβανομένης της ΕΚΕ, για κάθε συμφωνία ελευθέρων
συναλλαγών·

– την υποχρέωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων της ΕΕ και των χωρών εταίρων να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά με τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων τους και των δραστηριοτήτων των θυγατρικών τους και των αλυσίδων 
εφοδιασμού τους·

– μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης διώξεων κατά πολυεθνικών επιχειρήσεων 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στις χώρες αυτές για σοβαρά αδικήματα που έχουν διαπράξει 
οι ίδιες οι επιχειρήσεις ή οι θυγατρικές τους στα πεδία του περιβάλλοντος ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

– τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων·
– τις σχέσεις μεταξύ των πολυμερών φόρουμ προαγωγής της ΕΚΕ και του ΠΟΕ·
– μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

                                               
1 Παρότι στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα αναφέρεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη, κατά 
τρόπο, όμως, εξαιρετικά περιοριστικό και χωρίς άμεση σύνδεση με την εφαρμογή των εμπορικών δεσμεύσεων.


