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9.1.2019 A8-0446/1 

Τροπολογία  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne‑ Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Marie‑ Christine Vergiat, Marie‑ Pierre Vieu, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι στρατηγικές αξίες της 

συμφωνίας εκτείνονται πέραν του τομέα 

του εμπορίου, καθώς η συμφωνία αυτή 

θέτει στέρεες βάσεις για μια βαθύτερη 

σχέση με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις 

όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των κοινωνικών 

δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 

αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτών 

και της προστασίας του περιβάλλοντος και 

συμβάλλει στην εγκαθίδρυση στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της 

Λατινικής Αμερικής· 

1. τονίζει ότι οι στρατηγικές αξίες της 

συμφωνίας εκτείνονται πέραν του τομέα 

του εμπορίου, καθώς η συμφωνία αυτή 

θέτει στέρεες βάσεις για μια βαθύτερη 

σχέση με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις 

όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των κοινωνικών 

δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 

αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτών 

και της προστασίας του περιβάλλοντος και 

συμβάλλει στην εγκαθίδρυση στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της 

Λατινικής Αμερικής· εκφράζει τη 

βαθύτατη ανησυχία του για τους 

συνεχιζόμενους φόνους υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών 

των κοινωνικών κινημάτων στην 

Κολομβία, δεδομένου ότι έχουν ήδη 

διαπραχθεί έξι φόνοι από τις αρχές του 

2019· αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση 

της κυβέρνησης της Κολομβίας και της 

κοινοβουλευτικής της πλειοψηφίας να 

αγνοήσουν ζωτικά στοιχεία του 

περιεχομένου της ειρηνευτικής 

συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά την 

απαιτούμενη επιστροφή γαιών στα 

θύματα της σύγκρουσης· 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Τροπολογία  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne‑ Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Marie‑ Christine Vergiat, Marie‑ Pierre Vieu, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 

δράση για την ενεργοποίηση της 

δημοκρατικής ρήτρας και την αναστολή 

της προσωρινής εφαρμογής της 

εμπορικής συμφωνίας –ή τουλάχιστον 

μέρους της– αν δεν τεθεί τέρμα στους 

φόνους υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, δεν μειωθεί δραστικά η 

ατιμωρησία, δεν διαλυθούν οι 

παραστρατιωτικές ομάδες, και οι 

κολομβιανές αρχές δεν συμμορφωθούν με 

την ειρηνευτική συμφωνία. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Τροπολογία  3 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne‑ Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Marie‑ Christine 

Vergiat, Marie‑ Pierre Vieu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με τη 

συμφωνία ανοίγουν αγορές, μεταξύ άλλων 

για αγαθά, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις 

και επενδύσεις, οι οποίες, όταν βασίζονται 

στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 

μπορούν να δημιουργήσουν νέες 

ευκαιρίες τυπικής και ποιοτικής 

απασχόλησης και να συνεισφέρουν στη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του 

επιπέδου διαβίωσης με την ελευθέρωση 
και τη διεύρυνση του εμπορίου και των 

επενδύσεων· 

6. λαμβάνει υπόψη ότι με τη 

συμφωνία ανοίγουν αγορές, μεταξύ άλλων 

για αγαθά, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις 

και επενδύσεις για ευρωπαϊκές και 

πολυεθνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα το 

εμπορικό ισοζύγιο με την Κολομβία να 

κλίνει υπέρ της Ένωσης, να αυξάνεται η 

εξάρτηση της Κολομβίας και του Περού 

από τις εξαγωγές μεταλλευτικών και 

γεωργικών προϊόντων, να έχει αυξηθεί η 

πίεση στο τροπικό δάσος με τη 

δημιουργία κινήτρων για τις επιχειρήσεις 

του φοινικέλαιου, και συνεπώς να 

αυξάνεται η αρπαγή γαιών και να έχει 

αποδυναμωθεί η πολύ εύθραυστη ακόμα 

διαδικασία εκβιομηχάνισης και 

οικονομικής διαφοροποίησης· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Τροπολογία  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Pierre Vieu, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι η συμφωνία έχει 

συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη 

διαφοροποίηση των εξαγωγών από την 

Κολομβία και το Περού και ότι είχε θετικό 

αντίκτυπο στις ΜΜΕ της Κολομβίας και 

του Περού· επισημαίνει ότι η συμφωνία 

έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 

περισσότερο στην ανάπτυξη νεοφυών 

επιχειρήσεων στην Κολομβία και το 

Περού, ιδίως αναφορικά με τις 

επιχειρηματικές κοινότητες της περιοχής 

σε αστικούς κόμβους όπως η Μπογκοτά, 

το Μεντεγίν και η Λίμα· τονίζει, ωστόσο, 

ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες όσον αφορά τη 

διαφοροποίηση των εξαγωγών, ώστε να 

μην εξάγονται μόνον τα παραδοσιακά 

ορυκτά προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου και 

γεωργικά προϊόντα, τα οποία συνιστούν 

έως και το 70 % του όγκου των εξαγωγών, 

αλλά να προωθηθούν οι εξαγωγές 

μεταποιημένων αγαθών και προϊόντων με 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, 

προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική 

ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 

εργασίας, με πλήρη σεβασμό των 

περιβαλλοντικών προτύπων και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

11. λαμβάνει υπόψη ότι η Επιτροπή 

θεωρεί πως η συμφωνία έχει συμβάλει 

στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση 

των εξαγωγών από την Κολομβία και το 

Περού και ότι είχε θετικό αντίκτυπο στις 

ΜΜΕ της Κολομβίας και του Περού, αλλά 

παρατηρεί ότι τα αριθμητικά στοιχεία 

σχετικά με τον όγκο και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας είναι πολύ χαμηλά και 

υπενθυμίζει ότι παρόμοια πρόοδος 

σημειώθηκε και σε προηγούμενες 

περιόδους· καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει στη μελλοντική της 

ανάλυση την κατάσταση των τοπικών 

βιομηχανιών και την οικονομική 

διαφοροποίηση· επισημαίνει ότι η 

συμφωνία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 

περισσότερο στην ανάπτυξη νεοφυών 

επιχειρήσεων στην Κολομβία και το 

Περού, ιδίως αναφορικά με τις 

επιχειρηματικές κοινότητες της περιοχής 

σε αστικούς κόμβους όπως η Μπογκοτά, 

το Μεντεγίν και η Λίμα· τονίζει, ωστόσο, 

ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες όσον αφορά τη 

διαφοροποίηση των εξαγωγών, ώστε να 

μην εξάγονται μόνον τα παραδοσιακά 

ορυκτά προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου και 
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γεωργικά προϊόντα, τα οποία συνιστούν 

έως και το 70 % του όγκου των εξαγωγών, 

αλλά να προωθηθούν οι εξαγωγές 

μεταποιημένων αγαθών και προϊόντων με 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, 

προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική 

ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 

εργασίας, με πλήρη σεβασμό των 

περιβαλλοντικών προτύπων και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Τροπολογία  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne‑ Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Στέλιος 

Κούλογλου, Marie‑ Christine Vergiat, Marie‑ Pierre Vieu, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. επιμένει ότι η διαφθορά αποτελεί 

έναν από τους πιο σημαντικούς φραγμούς 

μη εμπορικής φύσεως που εμποδίζει το 

επιχειρηματικό περιβάλλον και αυξάνει τις 

λειτουργικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις· καλεί την 

Επιτροπή να αξιοποιήσει τη συμφωνία για 

να παρακολουθεί τις εγχώριες 

μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους της 

Ένωσης σε σχέση με το κράτος δικαίου και 

τη χρηστή διακυβέρνηση και να προτείνει 

αποτελεσματικά μέτρα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς· 

19. επιμένει ότι η διαφθορά υπονομεύει 

τη δημοκρατία και αποτελεί έναν από 

τους πιο σημαντικούς φραγμούς μη 

εμπορικής φύσεως που εμποδίζει το 

επιχειρηματικό περιβάλλον και αυξάνει τις 

λειτουργικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις· εκφράζει 

την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη 

πολιτικής βούλησης να προσαχθούν στη 

δικαιοσύνη σημαντικές υποθέσεις 

διαφθοράς στις δύο χώρες, για 

παράδειγμα στην υπόθεση Odebrecht· 
καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη 

συμφωνία για να παρακολουθεί τις 

εγχώριες μεταρρυθμίσεις στις χώρες 

εταίρους της Ένωσης σε σχέση με το 

κράτος δικαίου και τη χρηστή 

διακυβέρνηση και να προτείνει 

αποτελεσματικά μέτρα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Τροπολογία  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne‑ Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Marie‑ Christine Vergiat, Marie‑ Pierre Vieu, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επιμένει ότι είναι ανάγκη να 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά και μέσω 

συγκεκριμένων σχεδίων δράσης οι ειδικές 

διατάξεις που αφορούν τον χάρτη πορείας 

για τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και 

εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με το 

ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 

σχετικά με την εμπορική συμφωνία της ΕΕ 

με την Κολομβία και το Περού· 

υπενθυμίζει, ιδίως, τη δέσμευση των 

συμβαλλόμενων μερών να εφαρμόζουν τα 

πρότυπα για την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σε 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις 

αυστηρές και αποτελεσματικές 

επιθεωρήσεις εργασίας, τη βία κατά των 

ηγετών κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων 

και την προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω των κατάλληλων μηχανισμών 

πρόληψης, ελέγχου και επιβολής· 

επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις 

προσπάθειες που καταβάλλει η Κολομβία 

για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε 

περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων, μεταξύ 

άλλων μέσω της βελτίωσης των ερευνών, 

αλλά επιμένει ότι πρέπει να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες για την ανάληψη 

22. επιμένει ότι είναι ανάγκη να 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά και μέσω 

συγκεκριμένων σχεδίων δράσης οι ειδικές 

διατάξεις που αφορούν τον χάρτη πορείας 

για τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και 

εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με το 

ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 

σχετικά με την εμπορική συμφωνία της ΕΕ 

με την Κολομβία και το Περού· 

υπενθυμίζει, ιδίως, τη δέσμευση των 

συμβαλλόμενων μερών να εφαρμόζουν τα 

πρότυπα για την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σε 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις 

αυστηρές και αποτελεσματικές 

επιθεωρήσεις εργασίας, τη βία κατά των 

ηγετών κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων 

και την προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω των κατάλληλων μηχανισμών 

πρόληψης, ελέγχου και επιβολής· 

αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

απραξία της Κολομβίας όσον αφορά την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε 

περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων, μεταξύ 

άλλων σε σχέση με τη βελτίωση των 

ερευνών, επιμένει ότι οι αρχές της 

Κολομβίας πρέπει να καταβάλουν 
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αποτελεσματικότερης δράσης με στόχο 

την εξάλειψη της βίας κατά των 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών 

ακτιβιστών, των συνδικαλιστών, των 

ηγετών εθνοτικών και κοινοτικών ομάδων, 

καθώς και για την εξάλειψη των μόνιμων 

σοβαρών αδικημάτων εις βάρος των 

γυναικών· 

περαιτέρω προσπάθειες για την ανάληψη 

ουσιαστικής δράσης με στόχο την 

εξάλειψη της βίας κατά των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 

περιβαλλοντικών ακτιβιστών, των 

συνδικαλιστών, των ηγετών εθνοτικών και 

κοινοτικών ομάδων, καθώς και για την 

εξάλειψη των μόνιμων σοβαρών 

αδικημάτων εις βάρος των γυναικών, και 

καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει 

αμέσως τη ρήτρα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της συμφωνίας, έως ότου 

βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Τροπολογία  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  22α. λαμβάνει υπόψη τη φιλοδοξία των 

κυβερνήσεων της Κολομβίας και του 

Περού να παράσχουν στους αγροτικούς 

πληθυσμούς εναλλακτικές λύσεις αντί της 

καλλιέργειας κόκας, η οποία γίνεται από 

εγκληματικές οργανώσεις· καλεί την 

Επιτροπή να συνεργαστεί με τις δύο 

κυβερνήσεις για την εξεύρεση λύσεων που 

να είναι περισσότερο βιώσιμες από 

περιβαλλοντική άποψη από ό,τι το 

φοινικέλαιο·  

Or. en 
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Τροπολογία  8 
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Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού 

(2018/2010(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το 

γεγονός ότι, σύμφωνα με τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή των 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του ΟΟΣΑ, 

σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των 

επιθεωρητών στην Κολομβία· τονίζει ότι 

είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων για να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

επιθεωρήσεων εργασίας· καλεί την 

Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποστηρίξουν 

την Κολομβία στις προσπάθειές της να 

ενισχύσει τις επιθεωρήσεις εργασίας, κάτι 

που είναι μεν προφανές ότι συνιστά 

τεράστια πρόκληση για την κυβέρνηση της 

Κολομβίας, δεδομένου ότι το κράτος 

απώλεσε τον έλεγχο τμημάτων της χώρας 

κατά τη διάρκεια της μακράς ένοπλης 

σύγκρουσης, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να 

πραγματοποιηθεί, και αναμένει ότι θα 

διεξαχθούν πρόσθετοι και αποτελεσματικοί 

έλεγχοι, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· 

ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 

λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τον 

αριθμό των επιθεωρητών και των 

επιθεωρήσεων καθώς και σχετικά με τις 

διαπιστωθείσες παρατυπίες· υπενθυμίζει 

τις συστάσεις της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής των Συνδικαλιστικών 

24. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, 

σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του 

ΟΟΣΑ, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού 

των επιθεωρητών στην Κολομβία, αν και 

πολύ περιορισμένη· τονίζει ότι είναι 

αναγκαία η αύξηση των πόρων για να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

επιθεωρήσεων εργασίας· καλεί την 

Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιμείνουν 

όσον αφορά τη συμμόρφωση της 

Κολομβίας στην υποχρέωσή της να 

ενισχύσει τις επιθεωρήσεις εργασίας, κάτι 

που είναι μεν προφανές ότι συνιστά 

τεράστια πρόκληση για την κυβέρνηση της 

Κολομβίας, δεδομένου ότι το κράτος 

απώλεσε τον έλεγχο τμημάτων της χώρας 

κατά τη διάρκεια της μακράς ένοπλης 

σύγκρουσης, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να 

πραγματοποιηθεί, και αναμένει ότι θα 

διεξαχθούν πρόσθετοι και αποτελεσματικοί 

έλεγχοι, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· 

ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 

λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τον 

αριθμό των επιθεωρητών και των 

επιθεωρήσεων καθώς και σχετικά με τις 

διαπιστωθείσες παρατυπίες· υπενθυμίζει 

τις συστάσεις της Συμβουλευτικής 
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Οργανώσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την 

ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των 

επιθεωρητών εργασίας σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα· 

Επιτροπής των Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την 

ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των 

επιθεωρητών εργασίας σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα· 

Or. en 

 

 


