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Θέμα: Το πραγματικό όφελος των δεοντολογικών πιστοποιήσεων στις βιομηχανίες τσαγιού και 
κακάου: η ανάγκη για τεκμηριωμένη επιλογή για τους καταναλωτές της ΕΕ 

Το 2015 και το 2016, το BBC ανέφερε1 παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, παιδική εργασία και 
χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο τσάι που πωλείται στην ΕΕ υπό διάφορες δεοντολογικές 
πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της RainForest. Τον Μάιο του 2018, μια μελέτη της καθηγήτριας 
Genevieve LeBaron του Πανεπιστημίου του Sheffield2 διαπίστωσε ότι σημαντικά συστήματα 
πιστοποίησης δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Fairtrade, δεν δημιουργούν εργασιακά 
περιβάλλοντα που να είναι απαλλαγμένα από την εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εργασία. Από 
την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι του γεωργικού τομέα στη βιομηχανία του κακάου 
και της τσαγιού πληρώνονται πολύ χαμηλούς μισθούς, ενώ τα δεοντολογικά πρότυπα παραβιάζονται 
επανειλημμένα από τους εργοδότες. Επιπλέον, η καθηγήτρια LeBaron δήλωσε ότι «ορισμένες από τις 
χειρότερες περιπτώσεις εκμετάλλευσης [...] σημειώθηκαν σε δεοντολογικά πιστοποιημένες φυτείες» 
και ότι τα συστήματα δεοντολογικής πιστοποίησης και ελέγχου ενισχύουν ουσιαστικά τα ενδημικά 
προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού3. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την ισχύουσα επιχορήγηση της ΕΕ προς όφελος των 
δεοντολογικών πιστοποιήσεων: 

Γνωρίζει η Επιτροπή τον αριθμό των πραγματικών περιστατικών εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας, σε δεοντολογικά πιστοποιημένες φυτείες 
τσαγιού και κακάου; 

Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε σε δεοντολογικές 
πιστοποιήσεις μέσω των διαφόρων μέσων της κατά τα τελευταία πέντε έτη;  

Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα τσαγιού και κακάου που 
διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα «δεοντολογικά πιστοποιημένα» δεν έχουν παραχθεί με 
καταναγκαστική εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η τεκμηριωμένη επιλογή των καταναλωτών της ΕΕ; 
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