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Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ) 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (2018/2107(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 732/20081,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 607/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
552/97, που αναστέλλει τη συμμετοχή της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων2, και το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 
σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων3, 

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αξιολόγηση του ισχύοντος κανονισμού ΣΓΠ του Ιουλίου 
20184 και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 978/20125 που συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 20186,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2016 και της 19ης 
Ιανουαρίου 2018 σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 
2014-20157 και 2016-20178 αντίστοιχα, οι οποίες αξιολογούν τα αποτελέσματα του 
ΣΓΠ με έμφαση στις επιδόσεις των δικαιούχων του ΣΓΠ+, 

1 ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
2 ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 13.
3 ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 112.
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf
5 COM(2018)0665.
6 SWD(2018)0430.
7 COM(2016)0029.
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– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση για το ΣΓΠ που διοργάνωσε η Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου (INTA) στις 16 Φεβρουαρίου 2016, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη 
χορήγηση ΣΓΠ+ στη Σρι Λάνκα στις 21 Μαρτίου 2017, και την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ στις 19 Φεβρουαρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας επί της υπόθεσης 
1409/2014/MHZ σχετικά με τη μη διενέργεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προηγούμενης εκτίμησης επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των 
συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εμβληματική 
πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την πορεία 
εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές5, 

– έχοντας υπόψη τις εθελοντικές εταιρικές σχέσεις ανά χώρα, όπως το Σύμφωνο 
Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές και την πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα 
στη Μιανμάρ,

– έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του 2007 της ΕΕ και των κρατών μελών της με 
τίτλο «Βοήθεια για το εμπόριο: ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ όσον αφορά εμπορικές 
ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών»,

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030,

– έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 
την παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία, τις διακρίσεις, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις,

8 COM(2018)0036.
1 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
2 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 19.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0515
4 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 100.
5 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 100.
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την 
ΕΕ και τις υπεύθυνες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο 
του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης 
Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση 
εκθέσεων πρωτοβουλίας2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0090/2019), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφάρμοσε πρώτη ένα σύστημα ΣΓΠ το 1971 μετά τη 
σύσταση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 
(UNCTAD) βάσει της οποίας οι βιομηχανοποιημένες χώρες θα χορηγούσαν 
γενικευμένες, μη αμοιβαίες και χωρίς διακρίσεις, εμπορικές προτιμήσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, βοηθώντας τις έτσι να δημιουργήσουν πρόσθετα έσοδα μέσω 
του διεθνούς εμπορίου σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη φτώχεια, να προωθήσουν τη 
χρηστή διακυβέρνηση και να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές και στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να 
συμβάλλει στην προώθηση των αξιών που υπερασπίζεται η Ένωση και που ορίζονται 
στο άρθρο 2 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·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά της, η Διαμεσολαβήτρια της ΕΕ δήλωσε τα 
εξής: χρηστή διοίκηση σημαίνει τήρηση και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
όταν δεν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει χρηστή 
διοίκηση· τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει πάντοτε να εξετάζουν τη 
συμμόρφωση των δράσεών τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αποσκοπούν 
επίσης στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σύστημα ΣΓΠ θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 978/2012, που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 207 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργεί για 
πρώτη φορά ως συννομοθέτης για τη θέσπιση κανονισμού ΣΓΠ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού ΣΓΠ, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ πέντε έτη μετά την έγκριση του κανονισμού, που θα 

1 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 33.
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/

proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_EN.doc
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πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση του επόμενου κανονισμού ΣΓΠ που πρόκειται να 
εγκριθεί μέχρι το 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός είναι σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διεξαχθεί μια ανεξάρτητη 
ενδελεχής αξιολόγηση της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού σε μια προσπάθεια 
παροχής στοιχείων στην αξιολόγηση της Επιτροπής, και έχει καταρτιστεί ένας 
κατάλογος συγκεκριμένων συστάσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα περιλαμβάνει τρεις ρυθμίσεις: το γενικό σύστημα 
ΣΓΠ, το σύστημα κινήτρων ΣΓΠ+, και το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαιούχοι του γενικού ΣΓΠ - αυτή την περίοδο, 18 χώρες - 
επωφελούνται από μειωμένους τελωνειακούς δασμούς στο 66 % όλων των κατηγοριών 
προϊόντων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οκτώ δικαιούχοι του ΣΓΠ + εξάγουν 
περίπου 66 % όλων των κατηγοριών προϊόντων αδασμολόγητα ως αντάλλαγμα για τη 
δέσμευσή τους να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις 27 βασικές διεθνείς συμβάσεις που 
καλύπτουν τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και περιβαλλοντικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 49 λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) υπό τη ρύθμιση ΟΕΟ του ΣΓΠ παρέχεται αδασμολόγητη 
πρόσβαση στην ΕΕ για όλα τα προϊόντα, εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δικαιούχοι χώρες δεσμεύονται από διεθνείς συμβάσεις 
στους τομείς των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων βάσει του κανονισμού 
ΣΓΠ, ενώ οι χώρες του ΣΓΠ+ δεσμεύονται και από διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις 
και συμβάσεις χρηστής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον το σύστημα 
ΣΓΠ+ προβλέπει έναν διαρθρωμένο διάλογο, που αξιολογεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή αυτών των συμβάσεων από τις δικαιούχους χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διεθνή 
πρότυπα και κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης, υλοποίησης και επιβολής 
κατάλληλης νομοθεσίας, ιδίως στον τομέα επιβολής του κράτους δικαίου και 
καταπολέμησης της διαφθοράς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης του ΣΓΠ του 2012 ήταν 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε χώρες που είχαν ανάγκη – στις ΛΑΧ και σε άλλες 
χώρες χαμηλού ή χαμηλότερου εισοδήματος –, να προωθηθούν περαιτέρω οι βασικές 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, να ενισχυθεί η 
σταθερότητα και η προβλεψιμότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια των υπεύθυνων των 
επιχειρήσεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές διεθνείς συμβάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και 
κανόνες έχουν ως στόχο να προλαμβάνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ έχουν την 
υποχρέωση να εφαρμόζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να δημιουργούν τις 
κατάλληλες νομικές και οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις θα 
λειτουργούν και θα βρίσκουν τη θέση τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά 
στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και 
επίσης να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές χώρες οι ζώνες μεταποίησης εξαγωγών (EPZ) 
εξαιρούνται από την εθνική εργατική νομοθεσία, εμποδίζοντας έτσι το δικαίωμα 
άσκησης συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή νομικής προσφυγής· λαμβάνοντας υπόψη 



ότι αυτό συνιστά παραβίαση των βασικών προτύπων της ΔΟΕ και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ έχει 
καθιερωθεί με σαφήνεια στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες τείνουν να επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους 
άνδρες, εξαιτίας των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, 21 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 55 % 
γυναίκες και κορίτσια, ήταν θύματα καταναγκαστικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο 
το 2012, και ότι 90 % από αυτούς απασχολούνται στην ιδιωτική οικονομία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού ΣΓΠ απαιτεί από 
την Επιτροπή να υπολογίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, όταν προσδιορίζει κατά 
πόσον οι δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ συμμορφώνονται δεόντως με τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης που 
παρέχεται από την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή του συστήματος ΣΓΠ 
μπορεί να ενισχύσει τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινής εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΣΓΠ επιτρέπει στην ΕΕ να αναστέλλει τα οφέλη 
του ΣΓΠ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τη 
βάσει του κεφαλαίου V άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΣΓΠ, όπου 
ορίζεται ότι η προτιμησιακή μεταχείριση μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για 
ορισμένους λόγους, όπως οι σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των αρχών που 
αναφέρονται στις συμβάσεις οι οποίες απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 
VIII·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία στην περίπτωση της 
Καμπότζης και βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης ερευνών στην περίπτωση της 
Μιανμάρ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ενδεχόμενων 
αποσύρσεων από το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα»·

Βασικά συμπεράσματα και συστάσεις

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του 
ισχύοντος κανονισμού ΣΓΠ , που εκτιμά κατά πόσον είναι πιθανό να επιτευχθούν οι 
ορισθέντες στόχοι· χαιρετίζει το γεγονός ότι με τον νέο κανονισμό σημειώθηκε αύξηση 
των εξαγωγών από δικαιούχους των καθεστώτων «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) και 
ΣΓΠ+, πράγμα που συνιστά σημαντική συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας·

2. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 εισήχθησαν στην ΕΕ εμπορεύματα αξίας 62,6 
δισεκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο των προτιμήσεων του ΣΓΠ (ανοδική τάση), και 
αναλυτικά: 31,6 δισεκατομμύρια EUR από δικαιούχους του γενικού ΣΓΠ, περίπου 7,5 
δισεκατομμύρια EUR από δικαιούχους του ΣΓΠ+ και 23,5 δισεκατομμύρια EUR από 
δικαιούχους του προγράμματος ΟΕΟ (στοιχεία της Eurostat από τον Σεπτέμβριο του 
2017)·

3. υπενθυμίζει ότι το ΣΓΠ βοηθά τους βιομηχανικούς κλάδους των αναπτυσσόμενων 
χωρών να υπερβούν τις δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι στις 
εξαγωγικές αγορές λόγω του υψηλού αρχικού κόστους· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του 



ΣΓΠ, σύμφωνα με τη ΔΗΕΕΑ, αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων από τις 
εξαγωγές, στην προώθηση της βιομηχανοποίησης των αναπτυσσόμενων χωρών, και ως 
εκ τούτου των ΛΑΧ, και στην επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, με γνώμονα την 
εξάλειψη της φτώχειας·

4. υπογραμμίζει ότι το ΣΓΠ+ αποτελεί καίριο μέσο εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που 
παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και συνοδεύεται από αυστηρό μηχανισμό 
παρακολούθησης για την προώθηση των ανθρωπίνων και των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης σε 
ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες·

5. σημειώνει ότι ο ισχύων κανονισμός ΣΓΠ βρίσκεται σε ισχύ εδώ και τρία χρόνια, από 
την έναρξη της διαδικασίας ενδιάμεσης αξιολόγησης, και έχουν ήδη προσδιοριστεί 
στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν προς μεταρρύθμιση στον επόμενο κανονισμό ΣΓΠ· 
χαιρετίζει τις συστάσεις που παρέχονται στην τελική έκθεση της ενδιάμεσης 
επαναξιολόγησης·

6. τονίζει ότι το ΣΓΠ, ως τμήμα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές της ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής (αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αξίες), 
όπως ορίζεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ κατοχυρώνει 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και θέτει ως κύριο στόχο την 
εξάλειψη της φτώχειας· τονίζει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους» 
επιβεβαιώνει τις αρχές αυτές·

7. 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·

8. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς ΣΓΠ απέφερε οικονομικά οφέλη στις δικαιούχους χώρες 
και στην ΕΕ, με αύξηση των εξαγωγών προς την ΕΕ και βελτίωση των ποσοστών 
χρησιμοποίησης των προτιμήσεων από τους δικαιούχους του ΟΕΟ και του ΣΓΠ+· 
παροτρύνει την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τους κανόνες του ΣΓΠ στις δικαιούχους χώρες για να προωθηθεί η ακόμη 
καλύτερη υιοθέτηση του συστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την 
κατανομή των κερδών όσον αφορά το σύστημα ΣΓΠ, στο μέτρο του δυνατού, με βάση 
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων· σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
αυξημένες εξαγωγές και οι οικονομικές ευκαιρίες είχαν επίσης ακούσιες αρνητικές 
έμμεσες επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην κοινωνική ανάπτυξη, για 
παράδειγμα την αρπαγή γαιών ή την έλλειψη συμμόρφωσης με τα εργασιακά 
δικαιώματα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι εμπορικές προτιμήσεις πρέπει να 
ακολουθούνται από την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και μεταρρυθμίσεων, ώστε 
να αποτρέπεται το ενδεχόμενο τα προγράμματα ΣΓΠ να οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού ντάμπινγκ·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον απλουστευμένο μηχανισμό ένταξης στο ΣΓΠ+ 
ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό για τις δικαιούχους χώρες του γενικού ΣΓΠ· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές από τις υποψήφιες χώρες του ΣΓΠ+ έχουν κυρώσει 
αρκετές από τις διεθνείς συμφωνίες που απαιτούνται για την εισδοχή στο ΣΓΠ+· τονίζει 



ότι η βελτιωμένη, συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της διαδικασίας 
εφαρμογής είναι υψίστης σημασίας και μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή 
πληροφοριών και η εις βάθος ανάλυση με χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών 
και πόρων, όπως οι εκθέσεις από διεθνείς φορείς παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΟΕ, του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και μέσω της άμεσης συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία· υπογραμμίζει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί το πλήρες δυναμικό του ΣΓΠ+ για τη 
βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την κατάργηση της παιδικής εργασίας και της 
καταναγκαστικής εργασίας, μέσω της ουσιαστικής εφαρμογής των 27 συμβάσεων·

10. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα θέματα της συρρίκνωσης του πεδίου δράσης 
της κοινωνίας των πολιτών και της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις συζητήσεις με τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ και στο πλαίσιο των 
δεσμεύσεων ΟΕΟ, διότι 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 Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους»· ζητεί, επιπλέον, από 
την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω επιλογές για τη διαρθρωμένη, επίσημη και 
ανεξάρτητη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα, που θα μπορούσαν δυνητικά να 
ενισχύσουν τη διαδικασία παρακολούθησης·

11. τονίζει ότι, συνολικά, το καθεστώς ΣΓΠ φαίνεται να έχει δημιουργήσει κίνητρα για την 
κύρωση διεθνών συμβάσεων και, συνεπώς, έχει δημιουργήσει ένα καλύτερο πλαίσιο 
για την επίτευξη προόδου· τονίζει τη σημασία περαιτέρω εφαρμογής ενδελεχών μέτρων 
για να διασφαλιστεί ότι το ΣΓΠ προάγει θετικές περιβαλλοντικές εξελίξεις· συνιστά η 
Συμφωνία του Παρισιού να προστεθεί στον κατάλογο των 27 βασικών διεθνών 
συμβάσεων που πρέπει να τηρούν οι χώρες δικαιούχοι του ΣΓΠ+· επισημαίνει ότι 
πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά στις δικαιούχους χώρες για την επίτευξη ενός βιώσιμου 
μοντέλου ανάπτυξης·

12. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αποτελεσματική 
εφαρμογή, μέσω της ενισχυμένης παρακολούθησης και του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ 
και των δικαιούχων χωρών, ιδίως ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής των 27 
βασικών συμβάσεων· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), των αντιπροσωπειών της ΕΕ, 
των διπλωματικών αποστολών των κρατών μελών, των κυβερνήσεων των δικαιούχων 
χωρών, των διεθνών οργανισμών, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή πληροφοριών και να 
αναλυθεί βαθύτερα η δραστηριότητα παρακολούθησης· συνιστά, στο μέτρο του 
δυνατού, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και αυξημένη επικοινωνία μεταξύ των 
συννομοθετών και των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκλησης 
του ΣΓΚ, ιδίως στη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

13. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση και η πρόοδος στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
σχετικών συμβάσεων αποτελούν δείκτες αναφοράς για την επίτευξη της αναγκαίας 
προόδου στο πλαίσιο του συστήματος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
δράσεις παρακολούθησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμβάσεων από τις 



δικαιούχους χώρες είναι πλήρως συμβατές με τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, με 
στόχο τη διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής, της συνέπειας και της ενσωμάτωσης 
της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εμπορική πολιτική·

14. τονίζει την ανάγκη για συνεχή δέσμευση και περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας όσον 
αφορά την παρακολούθηση του ΣΓΠ+, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ μπορεί να 
διατηρήσει την πλήρη επιρροή της με τις δικαιούχους χώρες στον εν λόγω διάλογο, 
ιδίως σχετικά με την άσκηση των πινάκων επιδόσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο περαιτέρω μέτρων στον τομέα αυτό και στον τομέα του διαλόγου με τις 
δικαιούχους χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, η εποπτεία και η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος·

15. θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για την αναστολή των προτιμήσεων πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τον πρωταρχικό στόχο καταπολέμησης της φτώχειας, και τονίζει ότι 
οι πράξεις του παράγωγου δικαίου της ΕΕ πρέπει να σχεδιάζονται και να ερμηνεύονται 
σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ 
στον τομέα αυτό· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη διατήρησης της υφιστάμενης 
στοχοθετημένης προσέγγισης για την ανάκληση των προτιμήσεων και τη διασφάλιση 
ότι η απόσυρση αυτή περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς και είναι σχεδιασμένη με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις για τον τοπικό 
πληθυσμό· ζητεί από την Επιτροπή να κάνει χρήση των σταδιακών αποσύρσεων 
εμπορικών προτιμήσεων ή άλλων μέτρων απόσυρσης που εξαρτώνται από τον χρόνο, 
όπου κριθεί αναγκαίο· τονίζει, εν κατακλείδι, 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 για την αντιμετώπισή τους· τονίζει, ταυτόχρονα, τον υπό αίρεση χαρακτήρα των 
καθεστώτων και ότι οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
διατήρηση της αξιοπιστίας κάθε συστήματος και να διασφαλίζουν την ανάληψη δράσης 
σε περιπτώσεις σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των συμβάσεων·

16. 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·

17. σημειώνει ότι ο αριθμός των δικαιούχων χωρών έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των 
αναθεωρημένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, που, σε συνδυασμό με τη διαβάθμιση των 
προϊόντων, έχει οδηγήσει σε συνολική μείωση του όγκου των εισαγωγών της ΕΕ από 
χώρες ΣΓΠ· αναγνωρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν την επικέντρωση των 
προτιμήσεων στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει συνεκτικότητα και συνοχή μεταξύ των καθεστώτων του ΣΓΠ και ΣΕΣ 
στην εκτίμηση επιπτώσεων για τον επόμενο κανονισμό, με σκοπό την πλήρη 
διασφάλιση του κεντρικού ρόλου του ΣΓΠ για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην 
εμπορική πολιτική της ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαιούχοι χώρες του 
ΟΕΟ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ· σημειώνει, επιπλέον, ότι ορισμένες 
χώρες που προηγουμένως υπόκειντο σε παρακολούθηση ΣΓΠ+ καλύπτονται πλέον από 



ΣΕΣ που περιλαμβάνουν κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία 
θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και εκτελεστά·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΣΓΠ, ιδίως στην περίπτωση 29 χωρών 
ΟΕΟ, δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιδείνωσε το 
προφίλ τους ως προς την διαφοροποίηση των εξαγωγών σε επίπεδο προϊόντος· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει συμβάλει επαρκώς στην 
οικονομική διαφοροποίηση· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης των εξαγωγών από χώρες ΣΓΠ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των δικαιούχων φαίνεται να παρεμποδίζεται από την 
κατάργηση της δυνατότητας σώρευσης με χώρες που έχουν διαβαθμιστεί από το ΣΓΠ, 
καθώς δεν μπορούν πλέον να επωφελούνται από τους κανόνες καταγωγής για τους 
δικαιούχους του ΣΓΠ· απαιτεί σθεναρά την επαναφορά της δυνατότητας αυτής κυρίως 
για τις πιο ευάλωτες χώρες· σημειώνει τη σημαντική μείωση της διαφοροποίησης των 
εξαγωγών σε όλους τους τομείς όσον αφορά τους δικαιούχους του γενικού ΣΓΠ· ζητεί 
επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης και διεύρυνσης 
του καταλόγου προϊόντων που θα καλύπτονται από τον κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
ημιτελή και ολοκληρωμένα προϊόντα, και, όπου ενδείκνυται, χαλάρωση των κανόνων 
προέλευσης για τις πλέον ευάλωτες χώρες· ενθαρρύνει, περαιτέρω, τις δικαιούχους 
χώρες του ΣΓΠ να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα με στόχο τη διαφοροποίηση των 
προϊόντων· υπογραμμίζει, υπό την έννοια αυτή, την ανάγκη παροχής πρόσβασης στη 
γνώση και την τεχνολογία για τη διαφοροποίηση των προϊόντων, προκειμένου οι 
εξαγωγές να μπορούν να επιβιώνουν στον διεθνή ανταγωνισμό, ιδίως στην Ευρώπη·

19. καλεί τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ να θέσουν σε εφαρμογή και να υλοποιήσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο τα νομικά μέτρα για την προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

20. επικροτεί το γεγονός ότι το ποσοστό χρήσης προτιμήσεων για τους δικαιούχους του 
προγράμματος ΟΕΟ είναι υψηλό· τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης ικανοτήτων στις 
δικαιούχους χώρες για τη στήριξη τους, ώστε να επωφεληθούν στο έπακρο από το 
σύστημα· ζητεί, εν προκειμένω, να χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα 
μέτρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Βοήθεια για το εμπόριο»· είναι της άποψης ότι 
θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης των υπηρεσιών στον επόμενο 
κανονισμό ΣΓΠ προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η αύξηση της διαφοροποίησης· 
επισημαίνει επίσης, εν προκειμένω, τη σημασία μιας προσέγγισης μεταξύ 
επιχειρήσεων· ζητεί τη δημιουργία τομεακών, πολυσυμμετοχικών πλατφορμών και 
διαδικτυακών εγκαταστάσεων, που συγκεντρώνουν τις εξαγωγικές εταιρείες από τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, τις εισαγωγικές εταιρίες της ΕΕ και τους δυνητικά 
νεοεισερχόμενους και από τις δύο πλευρές, - αυτούς που επί του παρόντος δεν 
πραγματοποιούν εξαγωγές ούτε εισαγωγές- , για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
και την ευαισθητοποίηση για τους κανόνες, τις συνθήκες και τις οικονομικές 
προοπτικές του ΣΓΠ·

21. χαιρετίζει την ολοκλήρωση της πρώτης έρευνας διασφάλισης βάσει του κανονισμού, 
και θεωρεί ότι η ρήτρα αυτή αναμένεται να εξασφαλίσει την προστασία των 
δημοσιονομικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων της 
ΕΕ· τονίζει ότι, όταν προσφέρονται προτιμήσεις για ευαίσθητα προϊόντα, είναι 
αναγκαίο να τους παρέχεται ειδική μεταχείριση ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο 
ορισμένοι κλάδοι·



22. υπογραμμίζει ότι όλα τα τμήματα της επικράτειας των δικαιούχων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των EPZ, καλύπτονται από το καθεστώς και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την κύρωση των σχετικών συμβάσεων· καλεί τις δικαιούχους 
χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα πρότυπα εργασίας και παροτρύνει την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των προτύπων της ΔΟΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, που βρίσκονται στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ) 
που βρίσκονται σε τρέχουσες ή εν δυνάμει δικαιούχους χώρες, και να διασφαλίσει την 
άρση τυχόν παρεκκλίσεων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους με τους 
οποίους θα εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα που προέρχονται από τις ελεύθερες 
βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών δεν θα επωφελούνται του συστήματος ΣΓΠ στον βαθμό 
κατά τον οποίο εξαιρούνται από την εθνική νομοθεσία και κατά παράβαση των 
σχετικών διεθνών συμβάσεων·

23. επισημαίνει ότι το ΣΓΠ έχει καταστήσει τον εταιρικό τομέα πιο δυναμικό, και έχει 
συμβάλει αρκετά στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την συμμετοχή τους 
στο εργατικό δυναμικό, ιδίως των βιομηχανιών των χωρών εξαγωγής που 
συναλλάσσονται με την ΕΕ· τονίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντική η δημιουργία 
ενός κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες, προκειμένου να 
αξιοποιούν οι γυναίκες τις νέες αυτές δεξιότητες και εμπειρίες για να είναι σε θέση να 
αποκτούν υψηλότερες θέσεις στην εταιρική δομή ή να ιδρύουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις και εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών, 
ιδίως στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης· επαναλαμβάνει το 
ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017, και καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε 
αυτό· 

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίδραση που είχε το ΣΓΠ στην έγκριση 
καθαρότερων και ασφαλέστερων τεχνολογιών και σε εθελοντικές πρωτοβουλίες για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, που είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους και 
το περιβάλλον· είναι της άποψης ότι πρέπει να σχεδιαστούν μέτρα για την περαιτέρω 
ενθάρρυνση και την αξιόπιστη αξιολόγηση αυτής της εξέλιξης· αναγνωρίζει την 
ανάγκη να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ρυθμιστικής και εθελοντικής δράσης 
στον τομέα της δέουσας επιμέλειας ως προς το θέμα αυτό, και καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τρόπους για τη θέσπιση υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας·

25. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής, ενθαρρύνοντας 
και άλλους διεθνείς παράγοντες, όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, να συμμετέχουν 
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 
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·

26. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο της συνοχής με τις πολιτικές άλλων διεθνών 
παραγόντων, όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, πρέπει να ενθαρρύνει την πλήρη 
συμμετοχή στη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των παιδιών, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων, καθώς και της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την ΕΕ να 
διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν το δικαίωμα 
εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες, ήτοι κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, κατά την επόμενη αναθεώρηση του 
κανονισμού ΣΓΠ, τη δυνατότητα εισαγωγής συμπληρωματικών δασμολογικών 
προτιμήσεων για προϊόντα που παράγονται με αποδεδειγμένα βιώσιμες μεθόδους· 
κρίνει ότι τα εμπορεύματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε οικειοθελή πιστοποίηση όσον 
αφορά τον βιώσιμο τρόπο παραγωγής τους και ότι θα πρέπει να προσκομίζονται 
κατάλληλα αποδεικτικά κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ·

o

o     o

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


