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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την  Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
ορίζει την υποχρέωση της ΕΕ να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων 
της εξωτερικής της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της για το εμπόριο 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι αμοιβαία τη δυνητική 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 
παράγραφος 5 της ΣΕΕ αναφέρει πως η ΕΕ συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην 
προώθηση των αξιών που υπερασπίζεται η Ένωση και που ορίζονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, καθώς και στην επιδίωξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 21 της ίδιας 
Συνθήκης, όπως η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η 
ισότητα, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προστασία του περιβάλλοντος 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα 
Γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), ΣΓΠ + και Όλα Εκτός από Όπλα (ΟΕΟ) μπορούν 
να αποτελέσουν βασικά εργαλεία για την υπεράσπιση των αξιών αυτών και ότι είναι 
σημαντική η αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθησή τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 
εφαρμογή των συστάσεων του, του 2010, για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη1, το 
Κοινοβούλιο πρότεινε: την καθιέρωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο 
του κανονισμού ΣΓΠ (στο εξής «ο κανονισμός»), τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
διεθνικών εταιρειών προς τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και τη 
μεταρρύθμιση του ΠΟΕ ώστε να καθιερωθούν απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και 
διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, βάσει των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για 
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΓΠ έχει καταστεί μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, για την προώθηση της στήριξης τρίτων 
χωρών σε διάφορες πτυχές των διεθνών τους θεματολογίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει διαφορετικά πρότυπα εμπορικών σχέσεων 
με βάση την ισότητα μεταξύ εταίρων·

1. δηλώνει ότι το ΣΓΠ + έχει αποδειχτεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση και την 
προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της βιώσιμης 
ανάπτυξης· εκφράζει ικανοποίηση για την αναγνώριση της ανάγκης για ενίσχυση της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλων παραγόντων όπως οι κοινωνικοί εταίροι, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δεσμεύσεων για 

                                               
1 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 19.
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τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο του καθεστώτος του ΣΓΠ +·· ζητεί έναν 
διαρθρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
σχετικές συμβάσεις ΣΓΠ, που θα πρέπει επίσης να ισχύουν και για το γενικό καθεστώς 
των ΣΓΠ και ΟΕΟ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας πιο 
μόνιμων δομών για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όπως κοινών επιτροπών 
εποπτείας ή εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων·

2. υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας με τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς και τους φορείς παρακολούθησης που έχουν συσταθεί βάσει των σχετικών 
συμβάσεων, όπως εκείνες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του ΟΟΣΑ και 
του ΟΗΕ, και τη σημασία της στήριξης των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που διαδραματίζουν ρόλο στην υπεράσπιση των συμφερόντων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

3. τονίζει ότι, κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΓΠ +, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις διεθνών οργάνων παρακολούθησης, όπως ο ΟΗΕ, η 
ΔΟΕ και διεθνείς ΜΚΟ, καθώς και οι συστάσεις τους για κάθε χώρα στο πλαίσιο κάθε 
σύμβασης, και θα πρέπει να επιδιώκεται η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του κανονισμού·

4. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι πίνακες επιδόσεων που 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ + 
παραμένουν εμπιστευτικοί· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμες στο κοινό τις 
αξιολογήσεις  επιλεξιμότητας ΣΓΠ + και τους πίνακες επιδόσεων, προκειμένου να 
αυξηθεί η διαφάνεια και η εποπτεία του συστήματος·

5. αναγνωρίζει ότι το ΣΓΠ + διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των διεθνών 
εργασιακών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης 
και των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στις δικαιούχους χώρες, όχι μόνο 
μέσω της παροχής κινήτρων για τη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα, αλλά και 
μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας τακτικού διαλόγου στα πεδία που καλύπτονται από 
τις συμβάσεις και μέσω της προώθησης δεσμεύσεων για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις·

6. υπενθυμίζει το δυναμικό του συστήματος ΣΓΠ + για τη βελτίωση της κατάστασης όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την κατάργηση της 
παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας, την προώθηση της ισότητας των 
φύλων, την περιορισμένη εφαρμογή της θανατικής ποινής που σέβεται όλες τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις, τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, την ελευθερία θρησκείας και έκφρασης, και την προστασία του 
περιβάλλοντος· υπενθυμίζει ότι το πλήρες δυναμικό του καθεστώτος μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο εάν βελτιωθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης για την αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τις 27 συμβάσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων στο 
πλαίσιο του ΣΓΠ + και ότι το κίνητρο των εμπορικών προτιμήσεων συνοδεύεται από 
άλλα μέτρα στήριξης, με βάση όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις· τονίζει την ανάγκη για 
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αξιολόγηση των επιπτώσεων επί των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, σε 
διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών·

7. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της με τις δικαιούχους χώρες, την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τις 
διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών, τους διεθνείς οργανισμούς, τις 
επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου 
να βελτιωθεί η συλλογή πληροφοριών και να αναλυθεί βαθύτερα η δραστηριότητα 
παρακολούθησης, ώστε να επιτευχθεί σαφής αξιολόγηση της εφαρμογής όλων των 
πτυχών του συστήματος·

8. ζητεί να συμπεριληφθεί η Σύμβαση 169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των 
λαών με φυλετική συγκρότηση ως μία από τις θεμελιώδεις δεσμευτικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η πρόοδος σε νομοθετικό επίπεδο δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από 
πρόοδο στο επίπεδο της εφαρμογής σε πολλές δικαιούχους χώρες·

10. υπογραμμίζει ότι η τοπική συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική υπεράσπιση συμφερόντων και καλεί 
την Επιτροπή εξετάσει αντικειμενικά και με τρόπο συγκρίσιμο τη συρρίκνωση του 
πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και να αντιμετωπίσει τις απειλές για τις 
ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κινδύνους και τις απειλές εναντίον 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εμπόδια για τη χρηματοδότηση 
των ΜΚΟ από την ΕΕ στους πίνακες επιδόσεων και στους διαλόγους στο πλαίσιο του 
ΣΓΠ +, καθώς τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με νομικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τις 
σχετικές διατάξεις των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ· προτρέπει εκ νέου την Επιτροπή 
να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που 
παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του συστήματος·

11. τονίζει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να μπορούν να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεμπόδιστα και ότι οι περιστάσεις υπό τις 
οποίες εργάζονται θα πρέπει να βαθμολογούνται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης προς το ΣΓΠ +·

12. συνιστά, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού, την επέκταση των συμβάσεων 
που απαριθμούνται στο πλαίσιο του ΣΓΠ + στην ΕΑΤ και στις δικαιούχους χώρες του 
ΣΓΠ· επαναλαμβάνει το αίτημά του να περιληφθεί το καταστατικό της Ρώμης του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στον κατάλογο των συμβάσεων που απαιτούνται για 
το καθεστώς ΣΓΠ+·

13. υπενθυμίζει τη σημασία της θέσπισης σαφών κριτηρίων αναφοράς σχετικά με τα 
προβλήματα και τις ελλείψεις κάθε χώρας, προκειμένου να αξιολογείται η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 διεθνών συμβάσεων και, κατά περίπτωση, της 
συστηματικής συμπερίληψης των εν λόγω δεικτών αναφοράς στα έγγραφα στρατηγικής 
ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής της 
πολιτικής·
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14. Ζητεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών και ενός ανεξάρτητου 
φορέα στο πλαίσιο του καθεστώτος ΣΓΠ, που θα επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, περιλαμβανομένων των τοπικών ενδιαφερομένων μερών, να υποβάλλουν 
καταγγελίες σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των εργασιακών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων οι οποίες διαπράττονται από κράτη ή εταιρείες που επωφελούνται από 
εμπορικές προτιμήσεις βάσει του κανονισμού·

15. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (ΕΡΖ) στις τρέχουσες ή 
σε δυνητικές δικαιούχους χώρες· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
άρση των εξαιρέσεων από την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων στις ελεύθερες 
βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών θεσπίζοντας έναν μακροπρόθεσμο χάρτη πορείας με τις 
ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους·

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα ΣΓΠ + 
θα συνέβαλλε στην αρπαγή γης και σε άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτές τις 
επιπτώσεις και να διασφαλίσει τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων μετριασμού και 
επανόρθωσης·

17. υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στο 
πλαίσιο του συστήματος «Όλα εκτός από όπλα», όσον αφορά την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επέκταση του πίνακα αποτελεσμάτων του 
συστήματος «Όλα εκτός από όπλα»· θεωρεί ότι η απειλή της κατάργησης των 
εμπορικών προτιμήσεων πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες πολιτικές 
πρωτοβουλίες και βοήθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι χώρες 
συμμορφώνονται πραγματικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

18. θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση αναστολής των προτιμήσεων πρέπει να είναι απόλυτη 
συνεκτική με τον πρωταρχικό στόχο της μείωσης της φτώχειας και ότι, εάν επιλεγεί η 
μερική αναστολή ως μέθοδος, θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις για τον τοπικό πληθυσμό· τονίζει ότι η 
απόσυρση των εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να θεωρείται ως μέτρο έσχατης 
ανάγκης που εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και σαφούς έλλειψης βούλησης και 
δέσμευσης εκ μέρους της δικαιούχου χώρας του καθεστώτος ΟΕΟ για την 
αντιμετώπισή τους·

19. εκφράζει ικανοποίηση για τις πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής για την έναρξη της 
διαδικασίας για την απόσυρση των προτιμήσεων «Όλα εκτός από όπλα» για την 
Καμπότζη και για την αποστολή έκτακτης, υψηλού επιπέδου αποστολής της ΕΕ στη 
Μιανμάρ, αντιδρώντας στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δύο αυτές 
χώρες· αναμένει από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο στενά ενήμερο και να το 
συμπεριλάβει στις αποφάσεις για περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την 
αναστολή των προτιμήσεων·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής, ενθαρρύνοντας 
και άλλους διεθνείς παράγοντες, όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, να συμμετέχουν 
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πλήρως στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και 
των περιβαλλοντικών προτύπων παγκοσμίως, υποχρεώνοντας, μεταξύ άλλων, τους 
οικονομικούς φορείς να εφαρμόζουν πρακτικές δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο προκειμένου να 
διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, του 2016, σχετικά με την εφαρμογή των 
συστάσεών του για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης 
για συμπερίληψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον κανονισμό και για τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων του ΠΟΕ ώστε να θεσπιστούν απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας και διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, με βάση τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια διοργανική επιχειρησιακή ομάδα σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση τις 
διαδικασίες για μια υποχρεωτική νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια·

22. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τα τυπικά συστήματα ΣΓΠ και ΟΕΟ στον νέο 
κανονισμό μετά το 2023, προκειμένου να επιτραπεί η κατάρτιση μαύρης λίστας με τις 
εταιρείες που είναι υπεύθυνες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και οι οποίες επιθυμούν να κάνουν εξαγωγές στην ΕΕ.
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