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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:

1. υπενθυμίζει ότι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), το 1948· θεωρεί ότι εναπόκειται στην ΕΕ να 
βοηθήσει ώστε να τα θέσουν σε εφαρμογή οι λιγότερο ανεπτυγμένες και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών·

2. ζητεί από την Επιτροπή να μη συνάπτει εμπορικές συμφωνίες παρά μόνο αν αυτές 
περιέχουν ρήτρες σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα 
κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά 
το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των 
ρητρών που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες και, επομένως, 
να δημιουργήσουν έναν κατάλληλο μηχανισμό προσαρμοσμένο στο πνεύμα των άρθρων 
8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

3. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες ρήτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
εκτίμηση επιπτώσεων που θα προηγείται των εξεταζόμενων συμφωνιών και θα λαμβάνει 
υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προς όλους τους 
συμβαλλόμενους· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει συναντήσεις με 
τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στις ενεχόμενες χώρες·

4. φρονεί ότι, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εγχώριες και εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ πρέπει να είναι συνεκτικές και να τηρούν πάντοτε τις αρχές που 
καθορίζονται στον τίτλο V, κεφάλαιο 1, της Συνθήκης ΕΕ,  δηλαδή της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας, του αναπαλλοτρίωτου και αδιαιρέτου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· από την άποψη αυτή 
υπογραμμίζει ότι η διεθνής αξιοπιστία της ΕΕ ως φορέα προώθησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εξαρτάται από την ικανότητά της να διασφαλίζει ότι οι πολυεθνικές 
εταιρείες της ΕΕ σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τηρούν τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα στις υπεράκτιες δραστηριότητές τους ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί τη ταχεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει την ΕΣΔΑ στις δραστηριότητές της 
σε τρίτες χώρες όπως συνιστά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

5. ζητεί από την Επιτροπή ως εκπρόσωπο της Ένωσης και των κρατών μελών να 
υποστηρίζει ενώπιον του ΠΟΕ και των μελών του την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στο 
πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, και ειδικότερα της διαπραγμάτευσης της 
συμφωνίας της Ντόχα, και να μεριμνά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και προώθησή τους 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
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προτρέψει τον ΠΟΕ και τα μέλη του να δεχθούν, αρχικά ως παρατηρητές, τις 
αντιπροσωπείες της ΔΟΕ και τη γραμματεία του ΔΓΕ και τις γραμματείες των πολυμερών 
και των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

6. ζητεί να προβάλλει η Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών το 
δικαίωμα πρόσβασης στους φυσικούς πόρους καθώς και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
λαών όσον αφορά την πρόσβαση στους βασικούς φυσικούς πόρους· ζητεί από την
Επιτροπή να εντάσσει στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και  συμφωνίες τον 
προβληματισμό σχετικά με την αγορά και την κυριότητα γαιών σε τρίτες χώρες, και 
ειδικότερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες·

7. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 
σχετικά με το σύστημα ΣΓΠ+· της ζητεί κατά συνέπεια να αναπτύξει ένα συνεκτικότερο 
και δικαιότερο σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης για όλες τις χώρες που λαμβάνουν 
βοήθεια στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος προκειμένου να παρακολουθεί με σαφή, 
διαφανή και διασταυρούμενο τρόπο τα επιτεύγματα όπως και τις αποτυχίες όσον αφορά 
την εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

8. είναι, ωστόσο, της άποψης ότι με την μονομερή επιμονή για έμπρακτη εφαρμογή των 
καθολικών δικαιωμάτων του ανθρώπου παραβλέπεται ότι η εφαρμογή τους απαιτεί επίσης 
χρηματοδότηση, την οποία, δεν μπορούν να παράσχουν, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, 
μόνες τους οι αναδυόμενες οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συμφωνία  TRIPs αποσκοπεί στη προώθηση του 
δικαιώματος στην υγεία· φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε εμπορική 
συμφωνία που περιλαμβάνει ρήτρες «TRIP plus» θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να προωθεί προληπτικά το δικαίωμα στην υγεία, ιδίως σε 
αναπτυσσόμενες χώρες·

10. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε μελλοντική νομοθεσία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
επιμείνει σε μια ρύθμιση δυνάμει της οποίας τα εμπορικά προνόμια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, να 
μπορούν να αναστέλλονται προσωρινά μόνον από την Επιτροπή, εάν βρεθούν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των 
εργασιακών δικαιωμάτων, ή να μπορούν να αναστέλλονται από την Υπάτη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο ή την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ορισμένου αριθμού κρατών 
μελών και/ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

11. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί ουσιαστικά και να επιβάλλει τις ρήτρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των εμπορικών της συμφωνιών· τονίζει τη σημασία της 
δυνατότητας προσωρινής ή οριστικής αναστολής των εμπορικών προτιμήσεων στις 
περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων, και ειδικότερα των εργασιακών, 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη σκοπιμότητα 
θέσπισης ενός νομικά δεσμευτικού διαιτητικού οργάνου και της διεθνούς δίωξης 
πολυεθνικών εταιρειών·

12. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι προκειμένου να παρακολουθούνται πιο 
στενά ισχυρισμοί περί σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων και 



AD\828179EL.doc 5/7 PE439.928v01-00

EL

εργατικών δικαιωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής εκπροσώπων της ΕΕ (στην παρούσα φάση από την Επιτροπή, ή μελλοντικά 
από την ΕΥΕΔ) σε ερευνητικές αποστολές που διεξάγονται βάσει ειδικών διαδικασιών 
του ΟΗΕ όπου υπάρχουν επιπτώσεις για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

13. παρότι επικροτεί την εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών, όπως και 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, επισημαίνει ότι 
δεν πρόκειται παρά για τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές και για ένα ακόμη μέσο 
μεταξύ πολλών άλλων· τονίζει επίσης ότι προκειμένου να αποτραπεί οπωσδήποτε η 
προστατευτική κατάχρησή τους, θα πρέπει να εφαρμοστούν με διαδικασία που να προάγει 
τη διαβούλευση και τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

14. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει το ταχύτερο πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ προϊόντων τα οποία παράγονται με τη χρήση 
σύγχρονων μορφών δουλείας, καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως καταναγκαστικής 
εργασίας ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, κατά παράβαση των βασικών προτύπων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· φρονεί ότι ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να αναφέρεται στα 
δικαιώματα που περιγράφονται τόσο στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού  όσο και στη δήλωση του 1998 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις 
Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία· τονίζει ότι ένας τέτοιος κανονισμός 
θα έπρεπε να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς 
εάν φαίνεται ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για παραβίαση των διεθνών 
αυτών προτύπων· στην ενδιάμεση περίοδο προτού τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός αυτός 
καλεί την Επιτροπή να εντείνει τους ελέγχους επί των εισαγωγών και να παρακολουθεί τη 
τήρηση των δεοντολογικών προτύπων στην αλυσίδα εφοδιασμού στις χώρες που εξάγουν 
στην ΕΕ·

15. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 
1236/20051 της 27ης Ιουνίου 2005 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να 
χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και να καταστήσει δεσμευτικές τις διατάξεις του σε 
όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες·

16. θεωρεί ότι τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν καθολικό χαρακτήρα, και ότι είναι 
απαραίτητο, όχι απλώς να διακηρυχθούν, αλλά και να προωθηθεί η έμπρακτη εφαρμογή 
τους· ζητεί επομένως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και 
να υποστηρίξουν ιδίως τις πλέον φτωχές χώρες του κόσμου στην εφαρμογή των εν λόγω 
δικαιωμάτων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανονισμούς εξαγωγών της ΕΕ υπό το πρίσμα 
της προοπτικής για μεταφορά τεχνολογίας που παράγεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των επικοινωνιακών δικτύων 
και   του λογισμικού σάρωσης και λογοκρισίας του διαδικτύου, διπλής χρήσης, συλλογής 
και εξόρυξης δεδομένων (data mining), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σε κατασταλτικά καθεστώτα· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταθέσει πρόταση κανονισμού σχετικά με ένα νέο σύστημα αδειοδότησης εάν η εν λόγω 

                                               
1 ΕΕ L 200, 30.7.2005, σ.1.
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αναθεώρηση υποδείξει την ανάγκη νομοθετικής δράσης·

18. ζητεί την τακτική αξιολόγηση των δεσμεύσεων σχετικά με ανθρώπινα δικαιώματα, οι 
οποίες προβλέπονται στις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις·

19. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανονισμούς εξαγωγών της ΕΕ στον τομέα 
της πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε 
τύπου, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, του στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς 
και των ανταλλακτικών των ανωτέρω σε χώρες ή καθεστώτα που ενδέχεται να τα 
χρησιμοποιήσουν για σκοπούς εσωτερικής καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και 
για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20. ζητεί, παράλληλα με τη δέσμευση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 
αναπτυξιακή βοήθεια και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η 
διαδικασία περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών·

21. προτρέπει τους εκπροσώπους της ΕΕ (επί του παρόντος από την Επιτροπή και στο μέλλον 
από την ΕΥΕΔ) να ενημερώνουν την επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με καταστάσεις 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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