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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
(2009/2219(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 153, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και 
άλλες πράξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, ειδικότερα δε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
(1966) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα (1966), τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων 
(1965), τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
(1979) και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ), η οποία υπογράφηκε στο Μαρακές, καθώς και τη δήλωση που εγκρίθηκε κατά 
την τέταρτη υπουργική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα τον Νοέμβριο του 
2001, και ειδικότερα την παράγραφο 31 της εν λόγω δήλωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής για τη συμπερίληψη του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων 
χωρών (COM(1995)0216)1 καθώς και το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 
σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με το άνοιγμα και τη 
δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο3 στο οποίο ζητείται ο σεβασμός των θεμελιωδών 
κοινωνικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τον ΠΟΕ, καθώς 
και η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των αποφάσεων της ΔΟΕ, περιλαμβανομένης 
της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων, σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών 
κοινωνικών προτύπων,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ρόλο της 

                                               

1 EE C 320 της 28.10.1996, σ. 261.
2 ΕΕ C 290E της 29.11.2006, σ. 107.
3 ΕΕ C 112 E της 9.5.2002, σ. 326.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες (COM(2001)0252)1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η κοινωνική διάσταση της 
παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για 
όλους» (COM(2004)0383),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνική 
διάσταση της παγκοσμιοποίησης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εκμετάλλευση των 
παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 για την παιδική 
εργασία4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και 
την ανάπτυξη5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον
κόσμο: εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας6, το οποίο αποτελεί απάντηση στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο 
«Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Συμβολή στη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 
(COM(2006)0567),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της 
αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 με θέμα την «προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους»7, με το οποίο ζητείται η συμπερίληψη κοινωνικών 
προτύπων, με σκοπό την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στις εμπορικές συμφωνίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε στις διμερείς συμφωνίες,

– έχοντας υπόψη τη συναφή με την αξιοπρεπή εργασία ατζέντα της ΔΟΕ και το παγκόσμιο 
σύμφωνο απασχόλησης της ΔΟΕ, που υιοθετήθηκαν με καθολική συναίνεση στις 19 
Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, όπως κατοχυρώνεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 

                                               
1 ΕΕ C 131 E της 5.6.2003, σ. 147.
2 ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σελ. 65.
3 ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 84. 
4 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14.6.2010 για την παιδική εργασία, 10937/1/10.
5 ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σ. 865.
6 ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 128.
7 ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 321.
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υποθέσεις1,

– έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2006, το οποίο προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς, ή μείωση των δασμών 
σε αυξημένο αριθμό προϊόντων και περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κίνητρο για τις ευάλωτες 
χώρες με συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές ή αναπτυξιακές ανάγκες,

– έχοντας υπόψη το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων 
χωρών,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών 
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, και τις 
αναθεωρήσεις της το 2005 και το 2010,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης με τις περιφέρειες και κράτη ΑΚΕ, ειδικότερα δε τα ψηφίσματα της 26ης 
Σεπτεμβρίου 20022, της 23ης Μαΐου 20073 και της 12ης Δεκεμβρίου 20074,

– έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Κολομβίας και του Περού σχετικά με τη σύναψη πολυμερούς εμπορικής 
συμφωνίας,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα «Εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις» την οποία διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 14 Ιανουαρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ εμπορίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων έχει καταστεί μια καίριας σημασίας πτυχή 
των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι κίνδυνοι 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού ντάμπινγκ είναι φαινόμενα ολοένα και πιο συχνά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαιότητα πρέπει να καταστεί εκ νέου κανόνας στις σχέσεις 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι 
συνθήκες για την ανάπτυξη δίκαιου και διαφανούς διεθνούς ανταγωνισμού,

                                               
1 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
2 ΕΕ C 273 E της 14.11.2003, σ. 305.
3 ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 301.
4 ΕΕ C 323 E της 18.12.2008, σ. 361.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή όργανα έχουν καταστεί προνομιακός χώρος επιδίωξης 
αυτών των πολιτικών στόχων, δεδομένου μάλιστα ότι οι προοπτικές θέσπισης πολυμερών 
κανόνων που να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του εμπορίου, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ΠΟΕ δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, ωστόσο, αναγκαίο να επιδιωχθεί η εξισορρόπηση μεταξύ 
εμπορικού δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων και να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των 
μεγάλων διεθνών οργανισμών, ειδικότερα δε μεταξύ της ΔΟΕ και του ΠΟΕ, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα των διεθνών πολιτικών και τη βελτίωση της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι συντρέχουν πολλοί λόγοι για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες, από την επιθυμία καθιέρωσης δίκαιων και ισότιμων συνθηκών 
εμπορίου και τη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών («ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού») έως την πιο κανονιστική προσέγγιση της προάσπισης των οικουμενικών 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρμογής συνεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική δράση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι και το εμπόριο, πρέπει να 
διέπεται από τις ίδιες αρχές που ενέπνευσαν και τη δημιουργία της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως 
πρότυπο και για τους άλλους εταίρους· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι οι εμπορικές 
συμφωνίες πρέπει να συνάδουν με τις λοιπές υποχρεώσεις και διεθνείς συμβάσεις τις 
οποίες έχουν δεσμευτεί να σέβονται τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το εθνικό τους
δίκαιο,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες δύναται να 
προσφέρει προστιθέμενη αξία στις εν λόγω συμφωνίες, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη 
εντονότερης αλληλεπίδρασης με την κοινωνία των πολιτών, ενισχυμένη υποστήριξη της 
πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, και διαμορφώνοντας συγχρόνως ένα κλίμα πιο 
ευνοϊκό για το εμπόριο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων αποβλέπει στην 
προαγωγή της τήρησης των διεθνών προτύπων εργασίας μέσω της εφαρμογής πρόσθετων 
δασμολογικών προτιμήσεων και ότι η μη τήρηση αυτών των όρων δύναται να έχει ως 
συνέπεια την αναστολή του εμπορικού καθεστώτος,

1. ζητεί, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της μελλοντικής εμπορικής στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαφυλάσσονται τα ευρωπαϊκά εμπορικά συμφέροντα, η δε 
Ένωση και οι εμπορικοί εταίροι της να σέβονται κατά τρόπο αμοιβαίο την εφαρμογή και 
την εκτέλεση των ρητρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθεί μια 
θετική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις της· υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη 
διατάξεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις διμερείς συμφωνίες, θα είναι 
επωφελής για όλες τις πλευρές·
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Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις πολυμερείς 
εμπορικές σχέσεις

2. απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο μεταξύ του ΠΟΕ 
και των κυριότερων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά ότι η ανάπτυξη πιο στενών δεσμών με την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς και με 
τις συναφείς ειδικές διαδικασίες θα ήταν ιδιαίτερα πρόσφορη για τη διασφάλιση ενός 
πολυμερούς εμπορικού πλαισίου το οποίο θα προάγει τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· ομοίως, οι επιτροπές και το όργανο προσφυγών του ΠΟΕ θα μπορούσαν να 
λαμβάνουν υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη της Υπάτης Αρμοστείας σε περιπτώσεις 
διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. εκτιμά ότι η καθολική περιοδική επανεξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους 
κόλπους του Συμβουλίου θα πρέπει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες·

4. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με τη ΔΟΕ, όργανο αρμόδιο για τον 
καθορισμό και τη διαπραγμάτευση των διεθνών προτύπων εργασίας και την εποπτεία της 
εφαρμογής τους στο πλαίσιο του δικαίου και στην πράξη, καθώς και η πλήρης 
συμμετοχή της ΔΟΕ στις εργασίες του ΠΟΕ, είναι αναγκαίες·

α) ζητεί, προς τον σκοπό αυτόν, να αναγνωριστεί στη ΔΟΕ καθεστώς επίσημου 
παρατηρητή στους κόλπους του ΠΟΕ, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει τον λόγο 
στις υπουργικές διασκέψεις του ΠΟΕ·

β) προτείνει να συσταθεί μια επιτροπή για το εμπόριο και την αξιοπρεπή εργασία στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ, κατά το πρότυπο της επιτροπής για το εμπόριο και το περιβάλλον·

γ) προτείνει να θεσπιστεί η δυνατότητα γνωμοδότησης της ΔΟΕ, καθώς και της Υπάτης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε συναφείς 
υποθέσεις εμπορικών διαφορών στις οποίες τίθεται ζήτημα παραβίασης διεθνών 
συμβάσεων στον τομέα της εργασίας·

δ) προτείνει, σε περιπτώσεις στις οποίες μια απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών 
θεωρείται από κράτος μέλος του ΠΟΕ ότι θέτει υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις της 
ΔΟΕ σχετικά με τον σεβασμό των συμβάσεων στον τομέα της εργασίας, να 
προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στο πλαίσιο της ΔΟΕ·

5. επαναβεβαιώνει τη θέση ότι οι στόχοι που συνίστανται στη διατήρηση και τη διαφύλαξη 
ενός ανοικτού και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος, αφενός, και στην 
ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιώσιμης 
ανάπτυξης, αφετέρου, πρέπει να αλληλοενισχύονται· υπογραμμίζει ότι, δυνάμει του 
άρθρου 20 της GATT, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα στον τομέα του 
εμπορίου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αποφεύγεται η καταχρηστική εφαρμογή των μέτρων αυτών για σκοπούς 
προστατευτισμού·
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6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες της επιτροπής του ΠΟΕ για το εμπόριο και 
το περιβάλλον, η οποία αποτελεί ένα άκρως σημαντικό φόρουμ για την επιδίωξη της 
ολοκλήρωσης και της εμβάθυνσης της σύνδεσης μεταξύ περιβάλλοντος και εμπορίου·

7. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση στα οικολογικά προϊόντα και 
τις πράσινες τεχνολογίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης 
και καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μείωση ή την εξάλειψη των δασμολογικών και μη 
δασμολογικών εμποδίων στην κυκλοφορία των οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
έτσι ώστε να προαχθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης προόδου στις διαπραγματεύσεις για τις λοιπές πτυχές 
του άρθρου 31 της δήλωσης της Ντόχα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των υφιστάμενων 
κανόνων του ΠΟΕ και των ειδικών εμπορικών υποχρεώσεων τις οποίες προβλέπουν οι 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες (ΠΠΣ), καθώς και προαγωγής της στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των γραμματειών των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και 
των επιτροπών του ΠΟΕ, στοιχείο απαραίτητο για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
ανάπτυξης των εμπορικών και περιβαλλοντικών καθεστώτων·

9. εκτιμά ότι μια πολυμερής συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των κυριότερων 
παραγωγών εκπομπών CO2 θα ήταν το πλέον πρόσφορο μέσο για να διασφαλιστεί η 
εσωτερίκευση των αρνητικών εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται 
με το CO2, αλλά ότι είναι πιθανόν να μην επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον· εκτιμά, κατά 
συνέπεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να μελετά τις δυνατότητες 
εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών μέσων, συγκεκριμένα ενός «μηχανισμού 
αγοράς άνθρακα» ο οποίος, αφενός, θα καταστήσει δυνατή, παράλληλα με την τήρηση 
των κανόνων του ΠΟΕ, την αντιμετώπιση των κινδύνων μεταφοράς εκπομπών CO2 σε 
χώρες οι οποίες δεν τηρούν τους ίδιους στόχους με την Ένωση όσον αφορά τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, αφετέρου, θα αποτελέσει μοχλό στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την ενθάρρυνση του συνόλου των χωρών ώστε να αναλάβουν 
ισχυρές δεσμεύσεις σε αυτόν τον τομέα·

10. προτείνει, αφ’ης στιγμής υπογραφεί η υπό διαπραγμάτευση διεθνής συμφωνία για το 
κλίμα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πραγματικού Παγκόσμιου 
Οργανισμού Περιβάλλοντος με σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων που θα έχουν 
αναληφθεί και την επιβολή του σεβασμού των περιβαλλοντικών προτύπων· ο εν λόγω 
μελλοντικός οργανισμός θα μπορούσε, λόγου χάρη, να παρεμβαίνει αυτοδικαίως σε 
περιπτώσεις περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες

11. υποστηρίζει με θέρμη την πρακτική της συμπερίληψης ρητρών σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο υπενθυμίζει ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται μείζονες προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και 
την εφαρμογή αυτών των ρητρών· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι οι εν λόγω ρήτρες 
πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης σε όλες τις εμπορικές και τομεακές συμφωνίες, 
συνοδευόμενες από έναν σαφή και συγκεκριμένο μηχανισμό διαβούλευσης κατά το 
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πρότυπο του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού· εκφράζει εν προκειμένω την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια παρόμοια ρήτρα έχει συμπεριληφθεί και στη 
συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Κολομβία·

12. υπογραμμίζει ότι η ίδια προσέγγιση της συστηματικής συμπερίληψης πρέπει να 
εφαρμοστεί και στο επίπεδο των κεφαλαίων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
διμερείς συμφωνίες· εκτιμά, εντούτοις, ότι οι απαιτήσεις ως προς την εφαρμογή των 
προτύπων ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών, ανάλογα με την οικονομική τους 
κατάσταση, και ότι, συνεπώς, είναι αναγκαία η σταδιακή και ευέλικτη εφαρμογή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του εταίρου με τον οποίο διεξάγονται οι 
διαπραγματεύσεις·

13. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, θα μπορούσαν να 
προβλεφθούν υπό όρους ελευθερώσεις, περιλαμβανομένης της συντόμευσης του χρόνου 
των διαδικασιών εξάλειψης των δασμών ή της πρόσβασης σε μια πρόσθετη αγορά, σε 
περίπτωση τήρησης ή μη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας, 
βάσει μιας ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης σε όλα τα στάδια:

α) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση μελετών επιπτώσεων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, αλλά εκτιμά ότι θα έπρεπε αυτές οι μελέτες να διενεργούνται επίσης και 
αφού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, και όχι μόνον εκ των προτέρων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής αξιολόγηση· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της 
ανάληψης πλήρους δράσης με βάση τα αποτελέσματά τους·

β) καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτες επιπτώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, προς συμπλήρωση των αντίστοιχων μελετών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
οι οποίες να περιλαμβάνουν κατανοητούς εμπορικούς δείκτες με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα·

γ) καλεί τις δύο πλευρές να εκπονούν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη γενική πρόοδο 
της υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει της συμφωνίας·

δ) υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών σε όλα τα στάδια των 
διαπραγματεύσεων καθώς και κατά την παρακολούθηση της συμφωνίας και απαιτεί 
προς τούτο τη σύσταση φόρουμ βιώσιμης ανάπτυξης ή συμβουλευτικών ομάδων που 
να προβλέπουν τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

15. αναγνωρίζει ότι το κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στις διμερείς συμφωνίες 
που τελούν επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσε όμως 
να ενισχυθεί, προβλέποντας ειδικότερα:

α) μια διαδικασία καταγγελιών, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι κοινωνικοί εταίροι 
καθώς και η κοινωνία των πολιτών·

β) το δικαίωμα προσφυγής σε ανεξάρτητη αρχή επίλυσης των διαφορών, λόγου χάρη σε 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων, που θα επιλέγονται βάσει της εμπειρογνωμοσύνης τους 
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στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργατικού δικαίου και του δικαίου του 
περιβάλλοντος, και των οποίων οι συστάσεις πρέπει να υπάγονται σε σαφώς 
καθορισμένη διαδικασία, με διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή τους·

γ) τη δυνατότητα προσφυγής σε μηχανισμό διευθέτησης των διαφορών, όπως και για τα 
υπόλοιπα τμήματα της συμφωνίας, ο οποίος θα προβλέπει μέσα αποκατάστασης με 
σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης στους σχετικούς τομείς·

16. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπληρώνονται οι συμφωνίες με συνοδευτικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων τεχνικής βοήθειας και προγραμμάτων 
συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης, ιδίως, των θεμελιωδών 
συμβάσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις μονομερείς 
εμπορικές σχέσεις: ΣΓΠ και ΣΓΠ+

17. εκτιμά ότι οι 27 συμβάσεις, των οποίων απαιτείται η επικύρωση για την υπαγωγή στο 
καθεστώς ΣΓΠ+, αντιπροσωπεύουν ένα μοναδικό μείγμα συμβάσεων σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το εργατικό δίκαιο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι, μέχρι στιγμής, το ΣΓΠ+ είχε αισθητό θετικό αντίκτυπο 
όσον αφορά την επικύρωση αυτών των συμβάσεων, λιγότερο όμως ως προς την 
εφαρμογή τους στην πράξη, και επιθυμεί συνεπώς να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
συνοδευτικά μέτρα τα οποία αποβλέπουν στη βελτίωση της ικανότητας εφαρμογής·

18. εκτιμά ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί μια πιο στενή σύνδεση μεταξύ των ρητρών που 
άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ΣΓΠ+ στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση·

19. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του καθεστώτος ΣΓΠ+, 
να προσαρμόσει τα κριτήρια υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι θα ωφελεί πραγματικά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και να καθορίσει διαφανείς 
παραμέτρους σύγκρισης, μηχανισμούς και κριτήρια για τη χορήγηση καθώς και για την 
αναστολή των προτιμησιακών όρων στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος· ζητεί την πλήρη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμπερίληψη της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και η εφαρμογή των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι σύνθετα 
προβλήματα τα οποία διχάζουν τη διεθνή κοινότητα. Από τη μια πλευρά, οι χώρες του Βορρά 
καταγγέλλουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ το οποίο εφαρμόζουν οι 
αναδυόμενες χώρες, και το οποίο συνιστά στρέβλωση του ανταγωνισμού στις εμπορικές 
συναλλαγές· από την άλλη πλευρά, οι χώρες του Νότου υποψιάζονται ότι οι χώρες του Βορρά 
επιθυμούν να παρακωλύσουν την οικονομική τους ανάπτυξη και να καταφύγουν, μέσω της 
εφαρμογής αυτών των προτύπων, σε ένα είδος συγκαλυμμένου προστατευτισμού.
Καθίσταται, επομένως, εμφανές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολος ο νηφάλιος χειρισμός του 
ζητήματος των προτύπων στο πλαίσιο των πολυμερών οργάνων και ακόμη περισσότερο 
στους κόλπους του ΠΟΕ, την ίδια στιγμή που η κοινωνική ρήτρα χρησιμοποιείται όλο και πιο 
συχνά στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες.

Η τρέχουσα διαπίστωση είναι ότι υφίσταται σήμερα αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ των 
κανόνων του διεθνούς εμπορίου και των υπολοίπων κανόνων του διεθνούς δικαίου, γι’ αυτό 
και είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν νέα πεδία προβληματισμού, αποβλέποντας ειδικότερα 
στον πραγματικό συντονισμό μεταξύ των διεθνών οργανισμών (ΠΟΕ και ΔΟΕ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια αναζήτησης 
ενός νέου τύπου παγκόσμιας διακυβέρνησης και, για να επιτύχει τον στόχο της, πρέπει να 
προωθήσει τη συνεκτικότητα των πολιτικών τις οποίες ακολουθούν οι διεθνείς θεσμικοί 
φορείς.

Κατά την αναθεώρηση της εμπορικής της στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, με βάση 
αυτήν τη διαπίστωση, να διερωτηθεί ποια ακριβώς εμπορική πολιτική επιθυμεί να 
ακολουθήσει. Εάν επιθυμεί πραγματικά να στείλει ένα σαφές μήνυμα κατά του 
προστατευτισμού, πρέπει επίσης να μεριμνά ώστε το διεθνές εμπόριο να διεξάγεται υπό 
δίκαιους όρους και τα οφέλη να είναι αμοιβαία.
Η Ένωση πρέπει, στο πλαίσιο των πολιτικών της, και ειδικότερα της εμπορικής της 
πολιτικής, να φροντίζει για την προάσπιση των εμπορικών της συμφερόντων σεβόμενη 
συγχρόνως και επιβάλλοντας τον σεβασμό των ιδιαίτερων κανόνων και αξιών της.
Αυτή η σκέψη πρέπει να ωθήσει τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εγκαινιάσουν και 
να προαγάγουν μια νέα εμπορική πολιτική, μια πολιτική φιλόδοξη η οποία θα στηρίζεται 
στην αυστηρότητα και τον διάλογο.

Δεν πρέπει μάλιστα να λησμονούμε το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις υπόκεινται, στην Ευρώπη, στην αυστηρή τήρηση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κανόνων. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί υποχρεωτικά πρότυπα, πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να απαιτεί την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας από τους 
εμπορικούς εταίρους της, και ιδίως από τις αναδυόμενες χώρες, και να προωθεί προδιαγραφές 
ποιότητας και βιωσιμότητας, κυρίως όσον αφορά τα προϊόντα διατροφής που εισάγονται στην 
επικράτειά της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει συνθήκες δίκαιου και ισότιμου εμπορίου.
Κατ’ αυτήν την έννοια, τα απαιτητικά πρότυπα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στους τομείς 
της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των εργαζομένων και των 
καταναλωτών συγκροτούν ένα ειδικό ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο πρέπει να λειτουργεί ως 
πηγή έμπνευσης σε διεθνές επίπεδο και στους πολυμερείς οργανισμούς και να 
αντικατοπτρίζεται στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών εμπορικών 
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συμφωνιών. Έτσι, η Ένωση θα εξασφαλίσει, σε ευρύτερη κλίμακα, ότι οι εξωτερικές 
πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει διαμέσου της εμπορικής της πολιτικής και της αναπτυξιακής 
της πολιτικής συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική ανάπτυξη των τρίτων χωρών με 
τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις.

Η εξεύρεση απαντήσεων και η προώθηση ορισμένων προτάσεων σχετικά με αυτήν την 
προβληματική θα επιτρέψουν έτσι τη θετική εκ νέου οικειοποίηση της εμπορικής πολιτικής 
της Ένωσης από τον πολίτη (σε ένα περιβάλλον απόρριψης ή φόβου έναντι των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων) και θα συνεισφέρουν στον διάλογο σχετικά με τον ισότιμο ανταγωνισμό 
στις εμπορικές συναλλαγές («δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού»). Γνωρίζουμε ότι το 
άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών είναι αποδεκτό και εκλαμβάνεται ως θετικό από την 
κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου. Ομοίως, η προώθηση των εμπορικών συναλλαγών και ο φιλελευθερισμός 
τυγχάνουν θετικής αντιμετώπισης εφόσον δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, επομένως, να επιτύχει μια 
ισορροπία μεταξύ μιας περιοριστικής και μιας φιλελεύθερης προσέγγισης του εμπορίου 
καθώς και έναν συμβιβασμό μεταξύ της προάσπισης των εμπορικών της συμφερόντων και 
της απαίτησης σεβασμού οικουμενικών αξιών, όπως είναι η εφαρμογή υποχρεωτικών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

Για να επιδιώξει την επιτυχή εφαρμογή αυτού του συμβιβασμού, η Ένωση πρέπει να 
αναπτύξει διάλογο με τους εταίρους της και να αναζητήσει κοινό έδαφος για τη διάδοση των 
αξιών της. Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της προσπάθειας για διαφάνεια και διάλογο σε σχέση 
με τις νέες αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Πρέπει, κατ’ αυτήν την έννοια, να 
προσδώσει πολιτικό και ηθικό χαρακτήρα στις διαπραγματεύσεις. Εξάλλου, πρέπει να 
τοποθετηθεί σχετικά με το γεγονός ότι είναι αναγκαία η προάσπιση των εμπορικών 
συμφερόντων της Ένωσης, εκφράζοντας παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου 
κανόνων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να προωθήσει ανοικτές συζητήσεις και με τη συμμετοχή 
των πολιτών. Πρέπει να είναι το θεσμικό όργανο το οποίο θα βεβαιώσει ότι ο σεβασμός της 
ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρεπούς εργασίας, είναι ίδιος παντού και για όλους, ότι η σημασία 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (συνδικαλιστικά δικαιώματα, 
καταπολέμηση της παιδικής εργασίας κλπ.) έχει χαρακτήρα οικουμενικό.

Στην προβληματική που εκτίθεται ανωτέρω προστίθενται οι πτυχές που αφορούν τα διάφορα 
επίπεδα χειρισμού του θέματος, ήτοι το πολυμερές επίπεδο, το διμερές επίπεδο και το 
μονομερές επίπεδο.

I.Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις πολυμερείς 
εμπορικές σχέσεις

Έχει θεμελιώδη σημασία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, να ευνοηθεί η συνεκτικότητα των 
πολιτικών τις οποίες ακολουθούν οι διεθνείς οργανισμοί και να διαμορφωθεί ένα νέο 
σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης υπό τον συντονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ενός (μελλοντικού;) παγκόσμιου 
οργανισμού περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να συμπεριληφθούν στις 
διατάξεις που διέπουν το διεθνές εμπόριο πρότυπα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο του 



PR\823959EL.doc 13/14 PE445.733v01-00

EL

εμπορίου. Επίσης, ορισμένοι θεμελιώδεις κανόνες που αφορούν τον σεβασμό των 
κοινωνικών προτύπων θα μπορέσουν ίσως να ληφθούν υπόψη πιο ουσιαστικά στην πράξη 
μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου με τη ΔΟΕ. Κατ’ αυτήν την έννοια, ο ρόλος της ΔΟΕ θα 
μπορούσε να ενισχυθεί, και η ΔΟΕ να αποκτήσει ένα όργανο ερμηνείας των κανόνων. Εκτός 
του ότι συνιστάται να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή των βασικών προτύπων της ΔΟΕ 
από όλους, η ΔΟΕ θα έπρεπε επίσης να γνωμοδοτεί για τα θέματα των θεμελιωδών 
εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διευθέτησης διεθνών διαφορών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι εμπορικές διαφορές (αίτηση του ΠΟΕ προς τη ΔΟΕ για την έκδοση 
προδικαστικής απόφασης).

Αν και το ζήτημα της συνεκτίμησης των κοινωνικών προτύπων στις εμπορικές συναλλαγές 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, απεναντίας, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, τα εμπορικά μέτρα τα οποία απαιτούνται στο πλαίσιο των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών (ΠΠΣ) για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που 
κρίνονται «θεμιτοί», βάσει διεθνούς συναίνεσης, και τα οποία δεν αποτελούν απλώς 
συγκαλυμμένους εμπορικούς περιορισμούς, θεωρείται σήμερα ότι υπάγονται στις εξαιρέσεις 
του άρθρου XX της GATT.
Τέλος, ως προς το θέμα του περιβάλλοντος, θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας ειδικός 
παγκόσμιος οργανισμός. Αν η εντολή του είναι σαφώς καθορισμένη και έχει διευκρινιστεί 
επαρκώς σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς, κατά το πρότυπο του ΠΟΕ, και 
αν του παρέχει τη δυνατότητα να ενεργεί βάσει κοινώς παραδεκτών αρχών, ο οργανισμός 
αυτός, ο οποίος μπορεί να ονομαστεί Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΠΟΠ), θα 
μπορούσε να αναλάβει το έργο του καθορισμού και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών 
προτύπων. Ο ΠΟΠ θα μπορούσε, επομένως, να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ.

Ως προς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει επιτέλους να αναπτυχθεί 
ενισχυμένη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο μεταξύ του ΠΟΕ και των κυριότερων οργάνων 
των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 
επιτροπές και το όργανο προσφυγών του ΠΟΕ θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να 
λαμβάνουν υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη της Υπάτης Αρμοστείας σε περιπτώσεις 
διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

II. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες

Το ζήτημα της υποχρέωσης εφαρμογής αυτών των προτύπων στο πλαίσιο των διμερών 
εμπορικών συμφωνιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και αναδεικνύει την ικανότητα ή μη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει την εφαρμογή και τον σεβασμό των εν λόγω προτύπων.

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή βρίσκονται σε εξέλιξη, η 
Ένωση δεσμεύεται να συμπεριλαμβάνει κοινωνικά πρότυπα στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών, ενίοτε όμως προσκρούει στην εχθρότητα ορισμένων χωρών οι οποίες 
ισχυρίζονται ότι τα πρότυπα αυτά συνιστούν φραγμούς που τίθενται για λόγους 
προστατευτισμού. Η Ένωση αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες με τις χώρες οι οποίες, μολονότι 
έχουν υπογράψει τις συμβάσεις της ΔΟΕ, δεν σέβονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
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Εντούτοις, έχουν παρατηρηθεί απτές εξελίξεις στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) όσον αφορά τη διαπραγμάτευση κεφαλαίων σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Μάλιστα, μια βασική αρχή ορισμένων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών 
συνίσταται στη δέσμευση των μερών για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας με βάση την προστασία και την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Από την άλλη πλευρά, για να μπορούν να τηρηθούν και από τις δύο πλευρές αυτά τα 
κεφάλαια σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας μηχανισμών αμοιβαίας εποπτείας και πρακτικών κινήτρων. Θα μπορούσε, λόγου 
χάρη, να μελετηθεί η δυνατότητα ελευθερώσεων υπό όρους, όπως η συντόμευση του χρόνου 
των διαδικασιών εξάλειψης των δασμών ή η πρόσβαση σε μια πρόσθετη αγορά σε περίπτωση 
τήρησης ή μη τήρησης συγκεκριμένων κοινωνικών και/ή περιβαλλοντικών προτύπων. Θα 
έπρεπε επίσης να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός «δείκτη» απαιτήσεων, που θα 
διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα και την οικονομική της κατάσταση, και θα επιτρέπει 
έτσι μια βαθμιαία και ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την απαίτηση σεβασμού των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

Τέλος, και κυρίως, πρέπει να ενισχυθούν οι ομάδες διαιτησίας, τα φόρουμ ανταλλαγών και 
διαλόγου που καθιστούν δυνατή την ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και 
λειτουργούν, εντέλει, ως πραγματικοί μοχλοί κίνησης των εσωτερικών πολιτικών των χωρών 
εταίρων. Μια επιπλέον δυνατότητα είναι η δημιουργία κοινών διμερών «παρατηρητηρίων» τα 
οποία θα μπορούν να παράσχουν ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κυβερνήσεων, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών με 
την ευρεία έννοια. Εν κατακλείδι, πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτες 
επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προς συμπλήρωση των μελετών επιπτώσεων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες να περιλαμβάνουν κατανοητούς εμπορικούς δείκτες με βάση 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα·

III. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις μονομερείς 
εμπορικές σχέσεις: ΣΓΠ και ΣΓΠ+

Τα μέσα αυτά καθιστούν δυνατή την προώθηση των αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, το ΣΓΠ, το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί 
μονομερώς καθεστώς εμπορικών προτιμήσεων, έχει αποκτήσει πολύ έντονα γραφειοκρατικά 
χαρακτηριστικά, εφαρμόζοντας ελάχιστα διαφανή κριτήρια απόδοσης ή αφαίρεσης του 
προτιμησιακού καθεστώτος. Επίσης, κατά την επανεξέταση του κανονισμού που διέπει το 
ΣΓΠ, η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει να βελτιώσει τη στόχευση των δικαιούχων, 
λαμβάνοντας υπόψη, λόγου χάρη, το επίπεδο ανάπτυξής τους, και να διασφαλίσει την 
παρακολούθηση των δεσμεύσεων των χωρών αυτών σε σχέση με τα ζητήματα που άπτονται 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε, τέλος, να διερευνήσει τις δυνατότητες θέσπισης ενός 
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των χωρών οι οποίες απολαμβάνουν καθεστώς 
ΣΓΠ για τη διευκόλυνση των ερευνών και της παρακολούθησης των επίμαχων περιπτώσεων, 
καθώς και τη λήψη περαιτέρω συνοδευτικών μέτρων.


