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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. τονίζει τα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό να διευκολυνθεί η αναζήτηση κοινών 
στρατηγικών και η ανταλλαγή γνώσεων και προσδοκιών· υποστηρίζει ως εκ τούτου 
σθεναρά τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή με σκοπό να δημιουργηθούν πολυμερείς 
πλατφόρμες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις και την κοινωνία επί των σημαντικότερων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών ζητημάτων· τονίζει ότι θα πρέπει ίσως να υφίσταται ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ότι τα προαιρετικά μέτρα μπορούν μεν να 
ληφθούν συμπληρωματικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της εφαρμογής και την επιβολή τυχόν κυρώσεων·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τον δυσμενή αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η 
οικονομική κρίση στην οργάνωση της εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μέσω των πολυμερών πλατφορμών ως 
συμπληρωματικού μέσου, την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων που εξασφαλίζουν τον πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση, την 
οργάνωση του χρόνου της εργασίας και την επισφαλή απασχόληση·

3. συμφωνεί με την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι η συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· θεωρεί επίσης ότι μία κοινωνικά 
υπεύθυνη συμπεριφορά περιλαμβάνει απαραιτήτως υγιείς εργασιακές σχέσεις, ιδίως δε 
τον σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων 
και των ενώσεων που τους εκπροσωπούν, καθώς και τη συμμετοχή των ενώσεων αυτών 
στη λήψη των αποφάσεων της εταιρίας·

4. εκτιμά ότι κατά την αξιολόγηση της κοινωνικής ευθύνης μίας εταιρίας πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά των επιχειρήσεων που μετέχουν στην αλυσίδα 
εφοδιασμού της καθώς και των πιθανών επιχειρήσεων-υπεργολάβων της·

5. υπενθυμίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ, οι οποίες, λόγω 
εγγύτητας με την περιοχή στην οποία ασκούν δραστηριότητα, μπορούν να διευκολύνουν 
τη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από 
κοινού με τις εθνικές αρχές και τις πολυμερείς πλατφόρμες, μορφές τομεακής 
συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ οι οποίες να τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν 
συλλογικά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

6. τονίζει τη σημασία που λαμβάνει η ανάπτυξη ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να αποτρέπονται 
αποκλίνουσες ερμηνείες σε εθνικό επίπεδο και να αποφεύγεται ο κίνδυνος να 
δημιουργούνται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή 
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μειονεκτήματα·

7. προτρέπει τις επιχειρήσεις να παρέχουν κίνητρα στους υπαλλήλους τους για να 
συμμετέχουν σε διεθνείς εθελοντικές πρωτοβουλίες με σκοπό να ενισχυθούν οι 
συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναπτυξιακή συνεργασία· καλεί 
την Επιτροπή να υποστηρίξει τις σχετικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων μέσω του 
μελλοντικού Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας·

8. ζητεί από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με την εξωεδαφική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ΕΕ για 
περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις που έχουν την έδρα 
τους στην ΕΕ, ή τις θυγατρικές τους, ή τις υπεργολάβους εταιρίες, ή τους 
επιχειρηματικούς τους εταίρους·

9. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η αύξηση της εφαρμογής των πρακτικών και συναφών 
πολιτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις μεγάλες εταιρίες· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να τονίσει πόσο σημαντικό είναι να εισαχθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
ως θέμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως εντός των Σχολών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.
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