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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 378.560v01-00)
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου
Εταιρική κοινωνική ευθύνη:  μια νέα εταιρική σχέση
((2006/2133(INI))

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προαγάγουν το 
σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· 
(διαγραφή)

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας· 
(διαγραφή)

Or. fr
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να αξιοποιήσουν 
ενεργώς το γυναικείο δυναμικό στον τομέα αυτό·

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το γυναικείο δυναμικό 
στον τομέα αυτό· θεωρεί, ωστόσο, ότι μία επιχείρηση είναι κοινωνικά υπεύθυνη 
μόνον εάν σέβεται όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων της·

Or. pt

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης του κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνου 
επιχειρηματικού πνεύματος (διαγραφή)· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν το γυναικείο δυναμικό στον τομέα αυτό·

Or. de

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. επισημαίνει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας, 
είναι απολύτως απαραίτητη η υποστήριξη του γυναικείου δυναμικού και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια επιχειρηματική πολιτική που 
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θα σέβεται τους στόχους της ισότητας των φύλων·

Or. de

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο των επιχειρήσεων σε πνεύμα σεβασμού των αξιών της 
Ένωσης· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές 
πρόσληψης που δεν εισάγουν διακρίσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την 
απασχόληση των γυναικών και των μειονεκτούντων ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να εξάρουν τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως μέσω της απονομής βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο των επιχειρήσεων σε πνεύμα σεβασμού των αξιών της 
Ένωσης· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές 
πρόσληψης (διαγραφή), προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών τουλάχιστον στο 60%·

Or. de
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο των επιχειρήσεων σε πνεύμα σεβασμού των 
θεμελιωδών αξιών της Ένωσης· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 
κατάλληλες πρακτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις κατά την πρόσληψη και την 
προαγωγή της απασχόλησης ατόμων που έχουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας, ιδιαιτέρως των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία·

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο των επιχειρήσεων σε πνεύμα σεβασμού των αξιών της 
Ένωσης· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές 
πρόσληψης που δεν εισάγουν διακρίσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την σεβόμενη 
τα δικαιώματα απασχόληση των γυναικών και των μειονεκτούντων ατόμων·

Or. pt

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. ζητεί μια υπεύθυνη πολιτική προσλήψεων όσον αφορά ομάδες που υφίστανται 
διακρίσεις ή κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες καθώς και άτομα με περιορισμένες 
ικανότητες εργασίας λόγω αναπηρίας·

Or. de

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευθούν για την προώθηση της ΕΚΕ 
σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για την υποστήριξη του σχεδίου για μια 
ευρωπαϊκή συμμαχία για την ΕΚΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο των 
εργασιών της Συμμαχίας, την εκπόνηση χάρτη ορθής πρακτικής τον οποίο θα 
μπορούσαν να υπογράφουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευθούν για την προώθηση της ΕΚΕ 
σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός αυτής και για την υποστήριξη του σχεδίου για 
μια ευρωπαϊκή συμμαχία για την ΕΚΕ·

Or. pl

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους στον 
τομέα των προσλήψεων με την οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης 
Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών 
και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας1·

Or. fr

  
1 ΕΕ L της 14.2.1976, σελ. 40. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/73/ΕΚ (ΕΕ L 269 της 
5.10.2002, σελ. 15).
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη συμβάλλουν 
σημαντικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων που πλήττουν τις γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, ιδίως ως προς την πρόσβαση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη 
και τις αποδοχές·

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη αποτελούν 
αντίβαρο στις ανισότητες που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και τα άτομα με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προς την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, 
την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και σε μια δίκαιη μισθολογική πολιτική·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. υπενθυμίζει ότι η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά περιλαμβάνει τον σεβασμό της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των φύλων και την μη 
εφαρμογή διακρίσεων σε όλες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, 
περιλαμβανομένης και της μετεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. εμμένει στην άποψη ότι (διαγραφή) ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων (διαγραφή) έχει
σημασία για την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων· τους ενθαρρύνει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, 
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υπέρ της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στις επιτροπές επιχειρήσεων και στους 
φορείς κοινωνικού διαλόγου·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. εμμένει στην άποψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 
και των άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων έχουν σημασία για την προώθηση της 
γυναικείας απασχόλησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων· τους ενθαρρύνει να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, υπέρ της ίσης συμμετοχής γυναικών
και ανδρών στις επιτροπές επιχειρήσεων και στους φορείς κοινωνικού διαλόγου·

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6

6. εμμένει στην άποψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 
και των άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων έχουν σημασία για την προώθηση της 
γυναικείας απασχόλησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων· τους ενθαρρύνει να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, υπέρ της αυξημένης συμμετοχής των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και στις επιτροπές επιχειρήσεων και στους 
φορείς κοινωνικού διαλόγου·

Or. pl

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγκριση πολιτικών που έχουν ως 
στόχο να προωθήσουν ένα (διαγραφή) ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον και να 
επιτρέψουν τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

Or. fr



PE 380.640v01-00 8/9 AM\635083EL.doc

EL

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγκριση μέτρων για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, 
ευέλικτου και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που θα επιτρέπει τον καλύτερο 
συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγκριση μέτρων για τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς (διαγραφή), σεβόμενου τα δικαιώματα και ποιοτικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, που θα επιτρέπει τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα προσέφεραν 
προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού και της 
διά βίου εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 27
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου 
της ΕΚΕ, την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο πολυμερές φόρουμ, καθώς και 
την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της ισότητας των 
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φύλων.

Or. pl

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει τιμητική διάκριση για επιχειρήσεις οι οποίες 
πραγματοποιούν εξαιρετικές καινοτομίες στον τομέα της ΕΚΕ και να διασφαλίσει 
ότι οι διακρίσεις αυτές θα προβάλλονται επαρκώς·

Or. de

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 29
Παράγραφος 8β (νέα)

8β. ζητεί μια ολιστική προσέγγιση της έννοιας της "ΕΚΕ", δεδομένου ότι η κοινωνική 
ευθύνη μιας επιχείρησης δεν περιορίζεται στις άμεσες εργασιακές σχέσεις, αλλά 
περιλαμβάνει και άλλους τομείς της ζωής, όπως πρόσβαση σε πόρους, μεταφορές
και ασφάλεια·

Or. de


