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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 

σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, το πλαίσιο του Διεθνούς 

Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου 

Συμφώνου του ΟΗΕ και το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

ΙSΟ 26000, 

– έχοντας υπόψη το γαλλικό νομοσχέδιο περί «δέουσας επιμέλειας» για την προαγωγή των 

κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και 

τη δήλωση του Προέδρου Juncker στη Σύνοδο Κορυφής G7 του 2015, 

– έχοντας υπόψη το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και 

επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για υπεύθυνες 

επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα ασκείται στο πλαίσιο 

των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 

επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της 

συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αφενός, και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αφετέρου, έχει καταστεί 

πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες 

χώρες θα πρέπει να καθίσταται όλο και πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ που 

έχουν εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει την πολιτική στον τομέα του εμπορίου για να 

επιδιώξει τον καθορισμό υψηλών παγκοσμίων προτύπων στους τομείς των ανθρωπίνων 

και κοινωνικών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών και των ζητημάτων που 

αφορούν το περιβάλλον· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το εμπόριο και οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες 

προωθούν και ενισχύουν το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε παγκόσμιους κανόνες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη πριν από την ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων κατά 

τρόπο θεμιτό και διαφανή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για 
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τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από κοινού με όλα τα άλλα σχετικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποσκοπούν 

στην ενδυνάμωση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με την 

εμπορική πολιτική· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση διακυβερνητικής ομάδας 

εργασίας που θα αναλάβει τη δρομολόγηση διεργασιών για τη δημιουργία νομικά 

δεσμευτικής διεθνούς πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών και 

άλλων εταιρειών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται 

ενδεχομένως, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ούσα υποχρεωμένη να σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης έχει ενδεχομένως να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο 

στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας, των περιβαλλοντικών προτύπων και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στην 

εφαρμογή σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια υπευθυνότητα, οι οποίες 

συμβαδίζουν με την προώθηση και τον σεβασμό των διεθνών προτύπων, όπως είναι, 

μεταξύ άλλων, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο σεβασμός 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση του 

μακροπρόθεσμου θετικού αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η 

δραστηριοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το καλό 

παράδειγμα που δίνει η χωρίς διακρίσεις εταιρική τους κουλτούρα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων που βασίζεται στην προστασία και την επιβολή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και τις κοινές αξίες, 

όπως το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

1. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη συνεκτική προώθηση και τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες σε όλες 

τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά 

μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει· 

2. συνιστά, ως εκ τούτου, να αποτελέσει η εμπορική στρατηγική της ΕΕ εργαλείο για την 

προώθηση των δημοκρατικών αξιών στις τρίτες χώρες· χαιρετίζει, συνεπώς, την ενίσχυση 

των εμπορικών συμφωνιών και των προγραμμάτων εμπορικών προτιμήσεων ως μοχλών 

για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της καταναγκαστικής 

και της παιδικής εργασίας και για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και των 

δικαιωμάτων στην υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ασφάλεια και τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στις οικονομικές ευκαιρίες για όλους· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» καθώς και για την 

αναφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία περιλαμβάνεται πλέον σε όλες τις 

εμπορικές και λοιπές διμερείς συμφωνίες της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να προτείνει τα 

κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, όπως έναν μηχανισμό καταγγελιών, και να 

αντιμετωπίσει τις πιθανές ελλείψεις στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, καθώς και 

να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της για τους ελέγχους στις εξαγωγές ειδών διπλής 

χρήσης· 
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4. σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της να συμπεριλάβει 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 

στις μελέτες της για την αξιολόγηση αντικτύπου των νομοθετικών και μη νομοθετικών 

προτάσεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή μέτρων και εμπορικών συμφωνιών· 

επαναλαμβάνει ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου οφείλουν να έχουν ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση των μηχανισμών και μέσων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

θεσπίζονται στις εμπορικές συμφωνίες και πολιτικές· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να 

διεξάγει συστηματικά παρόμοιες αξιολογήσεις αντικτύπου και εκ των υστέρων 

αξιολογήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα και να βελτιώνει την ποιότητα και 

την πληρότητά τους· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία διότι η Επιτροπή δεν διεξήγαγε 

αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η συμφωνία ελευθέρων 

συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ, και επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση του Βιετνάμ, και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα 

πρέπει να διεξαχθεί ως τμήμα της εκ των υστέρων αξιολόγησης αυτής της συμφωνίας και 

ως συνέχεια της αξιολόγησης αντικτύπου στην αειφορία, που ξεκίνησε το 2009· 

χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες συντονισμού σε διεθνές επίπεδο, ιδίως με τον Ύπατο 

Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο την εφαρμογή όλων των 

διεθνών αρχών που έχουν συμφωνηθεί και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

5. επαναλαμβάνει τη στήριξή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών 

αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών, μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

επισημαίνει ότι απαιτείται πολιτική βούληση για την υλοποίηση δεσμεύσεων που 

ανέλαβαν τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή, από όλα τα μέλη του ΟΗΕ, των κατευθυντήριων 

αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί 

από τους εκπροσώπους της ΕΕ στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες 

χώρες να επικαλούνται συστηματικά αυτές τις αρχές, καθώς και άλλα διεθνή πρότυπα 

εταιρικής ευθύνης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις κοινωνίες των πολιτών τρίτων χωρών 

συμβάλλοντας στις αξιολογήσεις αντικτύπου· 

6. καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να ελέγχει συστηματικά την εφαρμογή των ρητρών για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με 

τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να δημιουργήσει τις απαραίτητες διασφαλίσεις με στόχο την αντιμετώπιση 

πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών στα ανθρώπινα δικαιώματα, 

και να συνεκτιμά τη συμβολή που παρέχουν εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και μεικτές 

συμβουλευτικές επιτροπές, καθώς και να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς 

παρακολούθησης, καταγγελιών και επιβολής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 

επιχειρήσεις και οι επενδυτές σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

7. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να στηρίξει την εφαρμογή των κατευθυντήριων 

γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, του Παγκόσμιου 

Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών του 

ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, καθώς και το πρότυπο ISO 

26000 που περιέχει καθοδήγηση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, και ταυτόχρονα να 

ενθαρρύνει, να βοηθά και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εμπορικών 
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εταίρων προς τις διεθνείς αυτές αρχές· θεωρεί ότι η πτυχή της πρόσβασης σε ένδικα μέσα 

θα πρέπει να ενισχυθεί στα εθνικά σχέδια δράσης και τη στρατηγική της ΕΕ στο πλαίσιο 

των κατευθυντήριων αρχών· επαναλαμβάνει τη σημασία της πραγματικής εφαρμογής των 

αρχών αυτών και του Παγκόσμιου Συμφώνου· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει 

μέχρι σήμερα η Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας (IGWG), και ενθαρρύνει όλα τα μέλη 

του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να συμμετάσχουν 

εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις· επικροτεί τη μελέτη με θέμα την αντιμετώπιση 

των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις με 

δικαστικά μέσα, η οποία διεξήχθη από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα· 

8. χαιρετίζει την θέση σε ισχύ του νέου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) 

(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) την 1η Ιανουαρίου 2014· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 

από τις χώρες εταίρους να εφαρμόζουν τις 27 κομβικές διεθνείς συμβάσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά πρότυπα που απαριθμούνται στον Κανονισμό 

ΣΓΠ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει και να υποβάλλει εκθέσεις 

σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ+· 

ζητεί τη συνέχιση του διαλόγου με τις χώρες ΣΓΠ+, διότι με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ 

μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στον αγώνα κατά των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μπορεί να είναι προετοιμασμένη να αναστείλει τα οφέλη 

του ΣΓΠ+ στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις τέτοιων παραβιάσεων· 

9. χαιρετίζει το γεγονός ότι στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα συμπεριλαμβάνονται εκθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· εκφράζει τη 

στήριξή του στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ ως μέσο για την ενίσχυση των περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με το εμπόριο· επισημαίνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη σημασία των μηχανισμών διαφάνειας και της δικαστικής συνεργασίας 

μεταξύ των χωρών· επισημαίνει τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την 

υποβολή εκθέσεων, τα κριτήρια αναφοράς των επιχειρήσεων για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον στόχο της «υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων», και 

καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμορφωθούν με την προαναφερθείσα οδηγία· 

10. τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους» την δεσμεύει να «ενισχύσει 

πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», και υπογραμμίζει ότι αυτό συνεπάγεται 

νέες μορφές δράσης σε επίπεδο ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και μια συμφωνία για 

ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη έως το 2020· 

11. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στο δικό της Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στον διάλογο που διεξάγει με τους επενδυτές, τα αποτελέσματα που 

απορρέουν από το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και 

επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται τώρα στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για 

υπεύθυνες επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, καθώς και να 

υποστηρίξει την ιδέα μίας «βιώσιμης Ένωσης Κεφαλαιαγορών». 
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