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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια 
και την εταιρική λογοδοσία
(2020/2129(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
Χάρτης»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά1 
(«κανονισμός για την ξυλεία»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου2 («λογιστική οδηγία»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους3 
(«οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου4 («κανονισμός για τα 
ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον 
αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων5 
(«οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων»),

1 ΕΕ L 295 της 12.11. 2010, σ. 23.
2 ΕΕ L 182 της 29.6. 2013, σ. 19.
3 ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
4 ΕΕ L 130 της 19.5. 2017, σ. 1.
5 ΕΕ L 132 της 20.5. 2017, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που 
αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης6 («οδηγία για τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών7 («κανονισμός περί γνωστοποιήσεων»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
2019/20888 («κανονισμός για την ταξινόμηση»), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ: Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης9,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία10, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (μεθοδολογία σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών)11 και τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών: 
Συμπλήρωμα σχετικά με την υποβολή πληροφοριών που αφορούν το κλίμα12,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική 
ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες13, της 
27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τον τομέα 
της ένδυσης14 και της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση15,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 
(«συμφωνία του Παρισιού»), 

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, που εγκρίθηκε το 2015, και ιδίως τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση» του 2008 των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών του 2011 για τις 

6 ΕΕ L 305 της 26.11. 2019, σ. 17.
7 ΕΕ L 317 της 9.12. 2019, σ. 1.
8 ΕΕ L 198 της 22.6. 2020, σ. 13.
9 COM(2018)0097 final.
10 COM(2019)0640 final.
11 ΕΕ C 215 της 5.7.2017, σ. 1.
12 ΕΕ C 209 της 20.6.2019, σ. 1.
13 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
14 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 100.
15 ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 23.
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επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα16,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις17,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια 
για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά18, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης και 
υπόδησης19,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου20,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ/FAO για τις υπεύθυνες γεωργικές 
αλυσίδες εφοδιασμού21,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια 
για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές22,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια 
για τον υπεύθυνο εταιρικό δανεισμό και την αναδοχή εκδόσεων τίτλων23,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ του 1998 σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και 
τα δικαιώματα κατά την εργασία και τη συνέχειά της24,

– έχοντας υπόψη την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ του 2017 σχετικά με τις 
πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική25, 

– έχοντας υπόψη το φυλλάδιο του ΟΗΕ με θέμα «Διαστάσεις του φύλου στις 
κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα»26, 

– έχοντας υπόψη τον γαλλικό νόμο αριθ. 2017-399 σχετικά με το καθήκον επαγρύπνησης 

16 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
17 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
18 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
19 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
20 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
21 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
22 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
23 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-
underwriting.htm#:~:text=Due%20Diligence%20for%20Responsible%20Corporate%20Lending%20and%20Sec
urities%20Underwriting%20provides,risks%20associated%20with%20their%20clients.
24 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
25 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
26 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
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των μητρικών επιχειρήσεων και των κύριων εργοληπτριών εταιρειών27,

– έχοντας υπόψη τον ολλανδικό νόμο σχετικά με την καθιέρωση του καθήκοντος 
μέριμνας για την πρόληψη της παροχής αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται με 
παιδική εργασία28, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2016)3 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
επιχειρήσεις, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 2 Μαρτίου 2016,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, 
του Φεβρουαρίου 2019, με τίτλο «Πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας για θύματα 
εταιρικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες»29, 

– έχοντας υπόψη τα ενημερωτικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών 
Πολιτικών της Ένωσης, του Ιουνίου 2020, με τίτλο «EU Human Rights Due Diligence 
Legislation: Monitoring, Enforcement and Access to Justice for Victims» (Νομοθεσία 
της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα: παρακολούθηση, 
επιβολή και πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη)30 και «Substantive Elements of 
Potential Legislation on Human Rights Due Diligence» (Κύρια στοιχεία της 
ενδεχόμενης νομοθεσίας σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με τίτλο «Due Diligence requirements through the supply chain» (Απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού)31, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με τίτλο «Directors’ duties and sustainable corporate governance» (Καθήκοντα 
διευθυντικών στελεχών και βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση)32, 

– έχοντας υπόψη τις αρχές για τα δικαιώματα των παιδιών και τις επιχειρήσεις που 
καταρτίστηκαν από τη UNICEF, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και την οργάνωση 
Save the Children33,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών για τα 
άτομα και τις επιχειρήσεις (COM(2020)0590),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής με θέμα «Υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια»,

27 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, JORF αριθ. 0074 της 28ης Μαρτίου 2017.
28 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
29 Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων του ΕΚ, PE 603.475 – Φεβρουάριος 2019.
30 Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων του ΕΚ, PE 603.505 – Ιούνιος 2020.
31 Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Ιανουάριος 2020.
32 Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Ιούλιος 2020.
33 http://childrenandbusiness.org/
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– έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0018/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) ορίζουν πως η Ένωση, στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, οφείλει να 
υποστηρίζει και να προωθεί τις αξίες και τις αρχές της, ήτοι το κράτος δικαίου και τον 
σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να συμβάλλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, στην αλληλεγγύη, στο ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση οφείλει να προωθεί τη βιώσιμη οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με πρωταρχικό 
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση οφείλει να τηρεί 
τις αρχές αυτές και να επιδιώκει τους εν λόγω στόχους κατά την ανάπτυξη και 
εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών των άλλων πολιτικών της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας κατά την εφαρμογή πολιτικών που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας έχει 
επιδεινώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης των κρατών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώνονται συχνά 
στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, ιδίως κατά την προμήθεια πρώτων υλών και 
την παραγωγή προϊόντων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης ισχύει για όλη την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και 
για τις εθνικές αρχές όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, τόσο εντός της ΕΕ όσο και 
σε τρίτες χώρες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η διαδικασία δέουσας επιμέλειας εφαρμόζεται με 
ολοκληρωμένο τρόπο, οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από τη 
βελτιωμένη επιχειρηματική συμπεριφορά που θα εστιάζει στην πρόληψη και όχι στην 
αποκατάσταση των βλαβών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι η μελλοντική νομοθεσία σχετικά με την 
εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
αναμένεται να έχει εξωεδαφικές επιπτώσεις, θα επηρεάσει την κοινωνική, οικονομική 
και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και τις προοπτικές τους για 
επίτευξη των ΣΒΑ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω σημαντικός αντίκτυπος θα 
μπορούσε να συμβάλει στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την αναπτυξιακή 
πολιτική·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δεσμευτικών δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη, όπως επίσης και το 
περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση, και δεν θα πρέπει, εν προκειμένω, να 
προκαλούν ή να συμβάλλουν σε δυσμενείς επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή του «μη βλάπτειν»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, η Ένωση οφείλει να προάγει και 
εδραιώνει την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) 
και τον Χάρτη, προκειμένου να διασφαλίζονται η βιώσιμη ανάπτυξη και η συνοχή 
μεταξύ της εξωτερικής της δράσης και άλλων πολιτικών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναγνωρίσει ότι ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις κατά τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και στις αλυσίδες εφοδιασμού είναι σημαντικός για την επίτευξη των 
ΣΒΑ του ΟΗΕ· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, η οποία προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, είναι η μόνη μορφή διακυβέρνησης που συνάδει με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας 
υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 8 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 2 
παράγραφος 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 
καθώς και στα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 47 του Χάρτη· υπογραμμίζει 
ότι η Ένωση, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει να προάγει, να προστατεύει 
και να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να βοηθά ώστε 
να προωθούνται τα δικαιώματα των θυμάτων παραβιάσεων και καταπατήσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις και συνιστούν αξιόποινες 
πράξεις σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες 2011/36/ΕΕ34 και 2012/29/ΕΕ35 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών μπορεί να 
έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και στην 
ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος, και να υπονομεύει εγγενώς το δικαίωμα σε 
αμερόληπτο δικαστήριο, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα σε 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί 
να οδηγήσει σε περιστατικά συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όταν, για παράδειγμα, εμποδίζεται η πρόσβαση 
μεμονωμένων ατόμων σε αγαθά και υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν τα κράτη για 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή 

34 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
35 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(EΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).
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όταν αυξάνεται η τιμή τέτοιων αγαθών ή υπηρεσιών, όταν ενθαρρύνεται η παράνομη 
απόκτηση ή ιδιοποίηση γης από επιχειρήσεις ή διευκολύνεται η νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή όταν χορηγούνται παράνομες άδειες ή παραχωρήσεις 
σε επιχειρήσεις του εξορυκτικού τομέα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει αποκαλύψει ορισμένα από τα σοβαρά 
μειονεκτήματα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και την ευκολία με την οποία 
ορισμένες επιχειρήσεις είναι σε θέση να μετατοπίζουν, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, τις 
αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές 
δικαιοδοσίας, ιδίως εκτός Ένωσης, χωρίς να λογοδοτούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει διαπιστώσει ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 με τρόπο ο οποίος μετριάζει τις δυσμενείς 
επιπτώσεις για τους εργαζομένους και τις αλυσίδες εφοδιασμού, αναπτύσσουν πιο 
μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους 
βραχυπρόθεσμα και τις προοπτικές τους για ανάκαμψη σε μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπογραμμίζεται η σημασία της ελευθερίας της 
έκφρασης, των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος σύστασης συνδικαλιστικών ενώσεων και 
συμμετοχής σε αυτές, του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, 
καθώς και του δικαιώματος ισότιμης αμοιβής, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, μεταξύ 
άλλων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΔΟΕ, σε όλο τον 
κόσμο υπάρχουν περίπου 25 εκατομμύρια θύματα καταναγκαστικής εργασίας, 152 
εκατομμύρια θύματα παιδικής εργασίας, 2,78 εκατομμύρια θάνατοι λόγω ασθενειών 
που συνδέονται με την εργασία ετησίως και 374 εκατομμύρια μη θανατηφόροι 
τραυματισμοί που συνδέονται με την εργασία ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ 
έχει καταρτίσει διάφορες συμβάσεις για την προστασία των εργαζομένων, αλλά 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται ανεπαρκώς, ιδίως όσον αφορά τις αγορές εργασίας των 
αναπτυσσόμενων χωρών· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση και ταπείνωση ανθρώπων στο 
πλαίσιο πρακτικών καταναγκαστικής εργασίας που προσιδιάζουν στη δουλεία και 
πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπους, από τις οποίες, το 2019, επωφελήθηκαν σε 
παγκόσμιο επίπεδο ορισμένες εταιρείες, δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες ή άτομα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της παιδικής εργασίας η οποία, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις αφορά 152 εκατομμύρια παιδιά, εκ των οποίων τα 72 εκατομμύρια 
εργάζονται υπό επικίνδυνες συνθήκες ενώ πολλά από αυτά εξαναγκάζονται να 
εργαστούν διά της βίας, με εκβιασμούς και άλλα παράνομα μέσα, είναι απαράδεκτη και 
ιδιαιτέρως ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις φέρουν ειδική ευθύνη 
στο θέμα της προστασίας, ιδίως των παιδιών, και της πρόληψης κάθε μορφής παιδικής 
εργασίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα κατοχυρώνονται σε διάφορες διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, 
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κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς και στον Χάρτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εργασία, η ελεύθερη επιλογή απασχόλησης 
και η αμοιβή που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους αποτελούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής κρατική επιθεώρηση εργασίας, το περιορισμένο 
δικαίωμα επανόρθωσης, το εξοντωτικό ωράριο εργασίας, οι μισθοί φτώχειας, οι 
μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων και άλλες μορφές διακρίσεων εξακολουθούν 
να αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας σε ολοένα και περισσότερες χώρες, ιδίως στις 
ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει αναδείξει τον διαφοροποιημένο και δυσανάλογο 
αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις γυναίκες και τα κορίτσια, και έχει 
επισημάνει ότι η δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να 
καλύπτει τόσο τις πραγματικές όσο και τις δυνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
γυναικών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον έχει επισημάνει ότι τα δικαιώματα στη ζωή, την υγεία, 
την τροφή, το νερό και την ανάπτυξη, καθώς και το δικαίωμα σε ασφαλές, καθαρό, 
υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, είναι απαραίτητα για την πλήρη άσκηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής επισήμανε 
επίσης ότι η απώλεια βιοποικιλότητας υπονομεύει την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ότι τα κράτη θα πρέπει να ρυθμίζουν τη ζημία που προκαλούν στη 
βιοποικιλότητα ιδιωτικοί φορείς και κυβερνητικοί οργανισμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στο ψήφισμά της 64/292, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ως 
ανθρώπινο δικαίωμα το δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και σε 
αποχέτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να καλύπτονται 
από οποιαδήποτε ενδεχόμενη νομοθεσία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις έχουν σε γενικές γραμμές περιορισμένη 
επίγνωση του εύρους των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητές τους και οι 
αλυσίδες εφοδιασμού τους στα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και συνεπειών τους για 
τα παιδιά, οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίες·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχουν 
δηλώσει ότι η κλιματική αλλαγή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πλήρη και 
αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την αντιμετώπιση των 
δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
νομοθεσία προταθεί σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια πρέπει να συνάδει με τη 
συμφωνία του Παρισιού·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστημική διαφθορά παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, 
της λογοδοσίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στην 
αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων 
λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές πρακτικές για την πρόληψη της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στη νομοθεσία για τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανησυχητική κατάσταση έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη να καταστούν οι επιχειρήσεις πιο ευέλικτες, υπεύθυνες και υπόλογες για τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούν ή στις οποίες συμβάλλουν ή με τις οποίες 
συνδέονται άμεσα, και έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα το πράξουν, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μια αναλογική και 
εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης για τα θέματα αυτά, η οποία είναι 
αναγκαία και για την επίτευξη των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μεγάλος αριθμός υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων απειλούνται επειδή εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις δυσμενείς 
επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση αυτή οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην έγκριση 
πλαισίων και προτύπων δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και της ΔΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
πρότυπα αυτά είναι, ωστόσο, προαιρετικά και, κατά συνέπεια, η υιοθέτησή τους είναι 
περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να βασιστεί 
σταδιακά και εποικοδομητικά στα εν λόγω πλαίσια και πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν και να συμμετάσχουν στις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού μέσου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις διακρατικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή στην Επιτροπή 
για ενεργό συμμετοχή στις συγκεκριμένες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, μόνο το 37 % των 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν συμμορφώνονται επί του παρόντος με τις απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες, 
έχουν εγκρίνει νομοθεσία για την ενίσχυση της εταιρικής λογοδοσίας και έχουν 
θεσπίσει υποχρεωτικά πλαίσια δέουσας επιμέλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα 
κράτη μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία, η 
Φινλανδία, η Δανία και το Λουξεμβούργο, εξετάζουν επί του παρόντος την έγκριση 
τέτοιας νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κοινής προσέγγισης σε επίπεδο 
Ένωσης στο θέμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά 
τα προνόμια των επιχειρήσεων και σε ανισορροπίες στον θεμιτό ανταγωνισμό, οι οποίες 
με τη σειρά τους θα μπορούσαν να φέρουν σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν προορατικά όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εναρμονισμένης νομοθεσίας για την εταιρική 
δέουσα επιμέλεια θέτει σε κίνδυνο τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ένωση·
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ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια 
για συγκεκριμένους τομείς, όπως ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές 
συγκρούσεων, ο κανονισμός για την ξυλεία, ο κανονισμός σχετικά με την επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) και ο κανονισμός κατά 
των βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις έχουν 
καταστεί σημείο αναφοράς για τη στοχευμένη δεσμευτική νομοθεσία δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική νομοθεσία 
της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει τις επιχειρήσεις στη διαχείριση και την κάλυψη των 
εταιρικών ευθυνών τους και να ευθυγραμμίζεται πλήρως με όλες τις ισχύουσες 
τομεακές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και υποβολής εκθέσεων, όπως αυτές που 
επιβάλλει η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 
καθώς και να συνάδει με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ώστε να αποφεύγονται οι 
αλληλοεπικαλύψεις· 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τον τομέα της ένδυσης, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία, η οποία, με την ενσωμάτωση ενός ομοιόμορφου συνόλου προτύπων 
για τη δέουσα επιμέλεια και την κοινωνική ευθύνη, θα μπορούσε να αποτελέσει άλλο 
ένα παράδειγμα για την ενσωμάτωση μιας πιο λεπτομερούς προσέγγισης για έναν 
συγκεκριμένο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 
περαιτέρω ειδική ανά τομέα ενωσιακή νομοθεσία για την υποχρεωτική δέουσα 
επιμέλεια, παραδείγματος χάριν για τομείς όπως τα προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα 
δάση και τα οικοσυστήματα, καθώς και για τον τομέα της ένδυσης·

1. θεωρεί ότι τα εθελοντικά πρότυπα δέουσας επιμέλειας έχουν περιορισμούς και δεν 
έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την πρόληψη της βλάβης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει επειγόντως να θεσπίσει δεσμευτικές 
απαιτήσεις ώστε οι επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να προλαμβάνουν, να 
παύουν, να μετριάζουν, να παρακολουθούν, να κοινοποιούν, να λογοδοτούν, να 
αντιμετωπίζουν και να αποκαθιστούν δυνητικές και/ή πραγματικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση 
στην αλυσίδα αξίας τους· φρονεί ότι τούτο θα ήταν επωφελές για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, καθώς και για τις επιχειρήσεις, όσον αφορά την εναρμόνιση, την ασφάλεια 
δικαίου, τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τον μετριασμό των αθέμιτων 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τρίτων χωρών που προκύπτουν από χαμηλότερα 
πρότυπα προστασίας, καθώς και από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ στο 
διεθνές εμπόριο· τονίζει ότι αυτό θα ενισχύσει τη φήμη των επιχειρήσεων της Ένωσης, 
αλλά και τη φήμη της ίδιας της Ένωσης ως φορέα καθορισμού προτύπων· τονίζει τα 
αποδεδειγμένα οφέλη για τις επιχειρήσεις από την ύπαρξη αποτελεσματικών πρακτικών 
υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, στα οποία περιλαμβάνονται η καλύτερη 
διαχείριση κινδύνου, το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, οι συνολικά καλύτερες 
οικονομικές επιδόσεις και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· είναι πεπεισμένο ότι η 
δέουσα επιμέλεια αυξάνει την ασφάλεια και τη διαφάνεια όσον αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε προμήθειες από χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα συμβάλει στην προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων, ενώ 
επίσης αναμένεται να οδηγήσει σε πιο υπεύθυνες αγοραστικές πρακτικές και σε 
μακροπρόθεσμες σχέσεις των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές· τονίζει ότι το πλαίσιο 
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θα πρέπει να βασίζεται στην υποχρέωση των επιχειρήσεων να λαμβάνουν όλα τα 
αναλογικά και ενδεδειγμένα μέτρα και να καταβάλλουν προσπάθειες στο πλαίσιο των 
μέσων που διαθέτουν· 

2. τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι είναι καθήκον των επιχειρήσεων να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, εναπόκειται στα κράτη και τις κυβερνήσεις 
να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, και ότι η ευθύνη αυτή 
δεν θα πρέπει να μεταβιβάζεται σε ιδιωτικούς φορείς· υπενθυμίζει ότι η δέουσα 
επιμέλεια είναι πρωτίστως προληπτικός μηχανισμός και ότι οι εταιρείες θα πρέπει να 
είναι προ πάντων υποχρεωμένες να λαμβάνουν όλα τα αναλογικά και ενδεδειγμένα 
μέτρα και να καταβάλλουν προσπάθειες στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτουν για να 
εντοπίζουν τις δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις και να υιοθετούν 
πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπισή τους·

3. καλεί την Επιτροπή στις οικείες δράσεις εξωτερικής πολιτικής να συμπεριλαμβάνει 
πάντα ρυθμίσεις και συζητήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

4. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική έρευνα σχετικά με επιχειρήσεις με 
έδρα το Xinjiang οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ένωση, για να εντοπίσει 
ενδεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με την 
καταπίεση των Ουιγούρων·

5. υπενθυμίζει ότι η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, την τροφή και το νερό, 
εξαρτάται από τη διατήρησης της βιοποικιλότητας, που αποτελεί το θεμέλιο των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών με τις οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ανθρώπινη 
ευημερία·

6. σημειώνει ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση· φρονεί ότι η παροχή στήριξης προς αυτές και 
η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος αγοράς αποτελούν καίριους στόχους της 
Ένωσης·

7. τονίζει ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων μπορεί να οφείλονται στις δραστηριότητες της ίδιας της 
εταιρείας ή των επιχειρηματικών σχέσεων που τελούν υπό τον έλεγχό της και στην 
αλυσίδα αξίας της· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να 
καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια 
πολιτική ιεράρχησης προτεραιοτήτων· υπενθυμίζει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και θα πρέπει να 
προάγονται και να εφαρμόζονται με δίκαιο και ισότιμο τρόπο χωρίς διακρίσεις·

8. ζητεί να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, με βάση τους κανόνες 
καταγωγής του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· σημειώνει ότι η πολιτική της Ένωσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρικής δέουσας 
επιμέλειας που θα εγκριθούν ως αποτέλεσμα νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων σε σχέση με την κύρωση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, και θα 
πρέπει να καλύπτουν το εμπόριο με όλους τους εμπορικούς εταίρους, και όχι μόνο με 
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εκείνους με τους οποίους η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· 
τονίζει ότι τα εμπορικά μέσα της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ισχυρούς 
μηχανισμούς επιβολής, όπως άρση της προτιμησιακής πρόσβασης σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης· 

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε μελλοντικού υποχρεωτικού πλαισίου 
δέουσας επιμέλειας της Ένωσης θα πρέπει να είναι ευρύ και να καλύπτει όλες τις 
μεγάλες επιχειρήσεις που διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους ή είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τομέα 
δραστηριότητάς τους και από το αν είναι δημόσιες ή ελεγχόμενες από το δημόσιο 
επιχειρήσεις, καθώς και όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου· θεωρεί ότι το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καλύπτει επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός της 
Ένωσης, αλλά δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά·

10. είναι πεπεισμένο ότι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα πρέπει 
να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και ότι οι φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να καταρτίζουν και να παρέχουν, μέσω της άσκησης δέουσας 
επιμέλειας, αποδείξεις ότι τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην εσωτερική αγορά 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα της 
μελλοντικής νομοθεσίας για τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί συμπληρωματικά μέτρα, όπως 
απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική ή η παιδική εργασία· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο στόχος της καταπολέμησης της καταναγκαστικής 
εργασίας και της παιδικής εργασίας στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ·

11. θεωρεί ότι ορισμένες επιχειρήσεις, και ιδίως οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, ενδέχεται 
να χρειάζονται λιγότερο εκτεταμένες και τυποποιημένες διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας, και ότι μια αναλογική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ 
άλλων στοιχείων, τον τομέα δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, τη 
σοβαρότητα και την πιθανότητα κινδύνων που σχετίζονται με τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διακυβέρνηση και το περιβάλλον που είναι εγγενείς στις 
δραστηριότητές της και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων 
των γεωγραφικών δεδομένων, του επιχειρηματικού μοντέλου, της θέσης της σε 
αλυσίδες αξίας και της φύσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της· ζητεί να 
παρασχεθεί ειδική τεχνική βοήθεια στις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας· 

12. υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικές δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 
τους ΣΒΑ και τους στόχους πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και με τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, καθώς και με τη διεθνή πολιτική της Ένωσης, 
ιδίως τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και τη συμφωνία του Παρισιού, και 
τους στόχους της να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας 
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αρκετά κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να 
πραγματοποιηθούν προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 
1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, με 
την ουσιαστική συμμετοχή των σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της 
Ένωσης, δέσμη κατευθυντήριων γραμμών δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών ανά τομέα κατευθυντήριων γραμμών, σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με 
τα υφιστάμενα και μελλοντικά ενωσιακά και διεθνή υποχρεωτικά νομικά μέσα και 
σύμφωνα με τα προαιρετικά πλαίσια δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων 
συνεκτικών μεθοδολογιών και σαφών τρόπων μέτρησης των επιπτώσεων και της 
προόδου, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της 
χρηστής διακυβέρνησης και επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

13. σημειώνει ότι τα πιστοποιημένα συστήματα του κλάδου προσφέρουν στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις ευκαιρίες αποτελεσματικής συγκέντρωσης και επιμερισμού των 
ευθυνών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η χρήση πιστοποιημένων συστημάτων του κλάδου 
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μια επιχείρηση να παραβιάζει τις υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας που υπέχει ή να υπέχει ευθύνη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· σημειώνει ότι 
η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί, να αναγνωρίζει και να επιβλέπει τα πιστοποιημένα 
συστήματα του κλάδου·

14. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει στη μελλοντική νομοθεσία την αρχή της συνοχής των 
πολιτικών για την ανάπτυξη, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αντιφάσεις και να αναπτυχθούν 
συνέργειες με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας προς όφελος των 
αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας· θεωρεί ότι, στην πράξη, αυτό σημαίνει την ενεργό 
συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις τρέχουσες νομοθετικές εργασίες και τη διεξοδική εκτίμηση του 
αντικτύπου της σχετικής μελλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιά, καθώς και από τη 
σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας36 και το εργαλείο 34 της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας37· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω εκτίμησης θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στη μελλοντική νομοθετική πρόταση· 

15. τονίζει ότι η συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός με την πολιτική, τα μέσα και 
τους φορείς της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι αποφασιστικής σημασίας και ότι, ως 
εκ τούτου, η μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να προβλέπει ορισμένες 
σχετικές διατάξεις·

16. τονίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά 
ώστε να αποτελούν μια δυναμική, εν εξελίξει διαδικασία, αντί να αντιμετωπίζονται ως 
καθαρά τυπική διαδικασία, και ότι οι στρατηγικές δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
συνάδουν με τη δυναμική φύση των δυσμενών επιπτώσεων· θεωρεί ότι οι στρατηγικές 
αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πραγματικές ή δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση, μολονότι η 

36 SWD(2017)0350.
37 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en
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σοβαρότητα και η πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο μιας πολιτικής ιεράρχησης προτεραιοτήτων· πιστεύει 
ότι, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα υφιστάμενα εργαλεία και πλαίσια· τονίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει αξιόπιστη εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να 
προσδιορίσει τύπους δυνητικών ή πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων, να διερευνήσει 
τις συνέπειες για τους ίσους όρους ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και των 
θετικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, και να σχεδιάσει κανόνες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την 
προστασία των ενδιαφερόμενων μερών και του περιβάλλοντος και είναι λειτουργικοί 
και εφαρμόσιμοι σε όλους τους παράγοντες της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου·

17. επισημαίνει ότι οι ολοκληρωμένες απαιτήσεις διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό 
στοιχείο της νομοθεσίας για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια· σημειώνει ότι η 
αυξημένη ενημέρωση και διαφάνεια προσφέρουν στους προμηθευτές και τους 
κατασκευαστές περισσότερη εποπτεία, έλεγχο και μεγαλύτερη κατανόηση των 
αλυσίδων εφοδιασμού τους και βελτιώνουν την ικανότητα παρακολούθησης των 
ενδιαφερόμενων φορέων και των καταναλωτών, καθώς και την εμπιστοσύνη του 
κοινού στην παραγωγή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μελλοντική νομοθεσία περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ψηφιακές λύσεις για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες και για την ελαχιστοποίηση του 
γραφειοκρατικού φόρτου·

18. σημειώνει ότι η δέουσα επιμέλεια προϋποθέτει επίσης μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των μέτρων μέσω ενδεδειγμένων ελέγχων 
και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων με την περιοδική κατάρτιση 
εκθέσεων δημόσιας αξιολόγησης σχετικά με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας μιας 
επιχείρησης και των πορισμάτων τους σε τυποποιημένη μορφή, βάσει κατάλληλου και 
συνεκτικού πλαισίου υποβολής εκθέσεων· συνιστά οι εκθέσεις αυτές να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και διαθέσιμες, ιδίως σε όσους πλήττονται ή ενδέχεται να πληγούν· 
δηλώνει ότι οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
πολιτική ανταγωνισμού και το έννομο συμφέρον προστασίας της εσωτερικής 
επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε δυσανάλογα εμπόδια ή 
οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις·

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική δέουσα επιμέλεια προϋποθέτει οι επιχειρήσεις να 
διεξάγουν καλόπιστα αποτελεσματικές, ουσιαστικές και τεκμηριωμένες συζητήσεις με 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι ένα ενωσιακό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας 
θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων, σε εθνικό, ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, στη 
χάραξη και την εφαρμογή της στρατηγικής δέουσας επιμέλειας· τονίζει ότι οι 
διαδικασίες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να διασφαλίζουν την 
ασφάλεια και την προστασία της σωματικής και νομικής ακεραιότητας των 
ενδιαφερόμενων μερών· 

20. τονίζει ότι η συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους, σε πνεύμα αμοιβαιότητας, είναι 
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σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η δέουσα επιμέλεια θα επιφέρει αλλαγές· 
υπογραμμίζει τη σημασία των συνοδευτικών μέτρων και σχεδίων για τη διευκόλυνση 
της υλοποίησης των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης και ζητεί να 
υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ των εν λόγω μέτρων και της οριζόντιας νομοθεσίας για 
τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί, συνεπώς, τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, όπως της 
βοήθειας για το εμπόριο, για την προώθηση και τη στήριξη της υιοθέτησης υπεύθυνων 
επιχειρηματικών συμπεριφορών στις χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων με την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης για την εκπαίδευση σε θέματα δέουσας επιμέλειας, με 
μηχανισμούς ιχνηλασιμότητας και με ενσωμάτωση στις χώρες εταίρους 
μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εξαγωγές· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη για 
προώθηση της ορθής διακυβέρνησης· 

21. ζητεί να συνδέονται τα εμπορικά μέσα και να συμμετάσχουν ενεργά οι αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην παρακολούθηση της εφαρμογής της μελλοντικής νομοθεσίας για τη 
δέουσα επιμέλεια από ενωσιακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης ουσιαστικών ανταλλαγών απόψεων και 
με παροχή στήριξης προς δικαιούχους, τοπικές κοινότητες, εμπορικά επιμελητήρια και 
εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και 
συνδικαλιστικές ενώσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα εμπορικά 
επιμελητήρια και τους εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την παροχή διαδικτυακών εργαλείων και πληροφοριών για τη 
στήριξη της εφαρμογής της μελλοντικής νομοθεσίας για τη δέουσα επιμέλεια· 

22. σημειώνει ότι ο συντονισμός σε τομεακό επίπεδο θα μπορούσε να ενισχύσει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών δέουσας επιμέλειας, να 
καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

23. θεωρεί ότι, για την επιβολή της δέουσας επιμέλειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συστήσουν ή να ορίσουν εθνικές αρχές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη 
διενέργεια ερευνών, την εποπτεία και την επιβολή κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σοβαρότητα και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των παραβάσεων· υπογραμμίζει ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και εξουσίες για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο δέουσας επιμέλειας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο, από κοινού με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές, για τον συντονισμό και τη σύγκλιση των ρυθμιστικών, 
ερευνητικών, εκτελεστικών και εποπτικών πρακτικών, καθώς και για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την παρακολούθηση των επιδόσεων των εθνικών αρμόδιων αρχών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
επιχειρήσεις θα δημοσιεύουν τις στρατηγικές δέουσας επιμέλειας σε δημόσια 
προσβάσιμη και κεντρική πλατφόρμα, υπό την εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών· 

24. επισημαίνει ότι οι ολοκληρωμένες απαιτήσεις διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό 
στοιχείο της νομοθεσίας για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια· σημειώνει ότι η 
αυξημένη ενημέρωση και διαφάνεια προσφέρουν στους προμηθευτές και τους 
κατασκευαστές περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη κατανόηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού τους και βελτιώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην παραγωγή· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι η μελλοντική νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να 
επικεντρωθεί σε ψηφιακές λύσεις για την ελαχιστοποίηση του γραφειοκρατικού 
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φόρτου, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει νέες τεχνολογικές λύσεις που θα 
υποστηρίζουν την καθιέρωση και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας στις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη τεχνολογία blockchain μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

25. θεωρεί ότι ένας μηχανισμός καταγγελιών στο επίπεδο της επιχείρησης μπορεί να 
προσφέρει αποτελεσματική προσφυγή σε πρώιμο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
νόμιμος, προσβάσιμος, προβλέψιμος, δίκαιος, διαφανής, συμβατός με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, βασισμένος στη δέσμευση και τον διάλογο, και προστατεύει από 
αντίποινα· θεωρεί ότι οι εν λόγω ιδιωτικοί μηχανισμοί πρέπει να συνδέονται κατάλληλα 
με δικαστικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ύψιστη προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· 
τονίζει ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει ποτέ να υπονομεύουν το δικαίωμα του 
θύματος να υποβάλει καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη ενώπιον δικαστηρίου· προτείνει οι δικαστικές αρχές να έχουν τη 
δυνατότητα να αναλαμβάνουν δράση σε περίπτωση καταγγελιών από τρίτους μέσω 
ασφαλών και προσβάσιμων διαύλων χωρίς την απειλή αντιποίνων·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ότι η πρόταση της Επιτροπής θα 
περιλαμβάνει καθεστώς ευθύνης και θεωρεί ότι, προκειμένου να δοθεί στα θύματα η 
δυνατότητα να επιτύχουν αποτελεσματική προσφυγή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για τη ζημία που επιχειρήσεις υπό 
τον έλεγχό τους έχουν προκαλέσει ή στην οποία έχουν συμβάλει μέσω πράξεων ή 
παραλείψεων, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τελευταίες διέπραξαν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή προκάλεσαν περιβαλλοντική ζημία, εκτός εάν η επιχείρηση 
μπορεί να αποδείξει ότι ενήργησε με τη δέουσα προσοχή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας και έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για την πρόληψη της εν λόγω 
ζημίας· υπογραμμίζει ότι οι προθεσμίες, οι δυσκολίες πρόσβασης σε αποδεικτικά 
στοιχεία, καθώς και η ανισότητα των φύλων, η τρωτότητα και η περιθωριοποίηση 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πρακτικό και διαδικαστικό εμπόδιο για τα θύματα 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, εμποδίζοντας την 
πρόσβασή τους σε αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας· τονίζει τη σημασία που 
έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής πρόσβασης σε μέσα έννομης προστασίας χωρίς το 
φόβο αντιποίνων και με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, καθώς και για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 13 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν δικαστική 
αρωγή σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία 
για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

27. επισημαίνει ότι η ιχνηλασιμότητα των επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας μπορεί να 
είναι δύσκολη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να προτείνει εργαλεία για να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην ιχνηλασιμότητα των αλυσίδων αξίας τους· τονίζει ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα αξίας τους και να μειώσουν το κόστος· θεωρεί ότι ο στόχος 
καινοτομίας της Ένωσης θα πρέπει να συνδέεται με την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της βιώσιμης διακυβέρνησης στο πλαίσιο των μελλοντικών 
απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας·
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28. θεωρεί ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας δεν θα πρέπει να 
απαλλάσσει αυτόματα τις επιχειρήσεις από την ευθύνη για τη βλάβη που έχουν 
προκαλέσει ή στην πρόκληση της οποίας έχουν συμβάλει· θεωρεί, ωστόσο, περαιτέρω 
ότι η ύπαρξη μιας άρτιας και αποτελεματικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας μπορεί 
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποφύγουν την πρόκληση βλάβης· θεωρεί, περαιτέρω, 
ότι η νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
άλλων εφαρμοστέων πλαισίων υπεργολαβίας, απόσπασης ή ευθύνης της αλυσίδας 
εφοδιασμού που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης στις αλυσίδες 
υπεργολαβίας·

29. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, σεβασμός 
και αποκατάσταση» σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων σε μέσα ένδικης 
προστασίας, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί σε σχετικές 
με επιχειρήσεις αγωγές κατά επιχειρήσεων της ΕΕ λόγω βλάβης που προκλήθηκε εντός 
της αξιακής τους αλυσίδας εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
θεωρεί, επίσης, αναγκαία την εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο ενός forum necessitatis, 
προκειμένου να δοθεί πρόσβαση σε δικαστήριο στα θύματα που κινδυνεύουν να 
στερηθούν τη δικαιοσύνη·

30. τονίζει ότι τα θύματα δυσμενών επιπτώσεων που σχετίζονται με επιχειρήσεις συχνά δεν 
προστατεύονται επαρκώς από το δίκαιο της χώρας στην οποία προκλήθηκε η βλάβη· 
θεωρεί, εν προκειμένω, ότι τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται από επιχειρήσεις της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν το δίκαιο ενός νομικού συστήματος με υψηλά πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το οποίο θα μπορούσε να είναι εκείνο του τόπου εγκατάστασης της 
εναγόμενης επιχείρησης·

31. καλεί την Επιτροπή να προτείνει διαπραγματευτική εντολή ώστε η Ένωση να 
συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαπραγμάτευση ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού 
μέσου του ΟΗΕ για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, των δραστηριοτήτων των διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων·

32. συνιστά, η υποστήριξη της Επιτροπής σε τρίτες χώρες ως προς το κράτος δικαίου, τη 
χρηστή διακυβέρνηση και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να θέτει ως προτεραιότητα 
την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών αρχών στους τομείς που θα αφορά η μελλοντική 
νομοθεσία, κατά περίπτωση·

33. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αμελλητί νομοθετική νομοθετική πρόταση σχετικά 
με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα· θεωρεί ότι, με την 
επιφύλαξη των λεπτομερών πτυχών της μελλοντικής νομοθετικής πρότασης, τα άρθρα 
50, 83 παράγραφος 2 και 114 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να επιλεγούν ως νομικές βάσεις για 
την πρόταση·

34. θεωρεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στις 
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κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

I. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΕΟΥΣΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εταιρική δέουσα 
επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
50, 83 παράγραφος 2, και 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. Η συνειδητοποίηση των ευθυνών των επιχειρήσεων όσον αφορά τις δυσμενείς 
επιπτώσεις των αλυσίδων αξίας τους στα ανθρώπινα δικαιώματα ήρθε στο προσκήνιο 
τη δεκαετία του 1990, όταν οι νέες πρακτικές μετεγκατάστασης στην παραγωγή ειδών 
ένδυσης και υπόδησης επέστησαν την προσοχή στις κακές συνθήκες εργασίας που 
αντιμετώπιζαν πολλοί εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και παιδιά, στις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου, εξόρυξης και 
τροφίμων ωθήθηκαν σε ολοένα και πιο απομακρυσμένες περιοχές, συχνά εκτοπίζοντας 
αυτόχθονες κοινότητες χωρίς κατάλληλη διαβούλευση ή αντιστάθμιση.

2. Ενώ συσσωρεύονταν τα αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αυξάνονταν οι ανησυχίες όσον 
αφορά τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 
επιχειρήσεις και της πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη, ιδίως όταν οι αλυσίδες 
αξίας ορισμένων επιχειρήσεων εκτείνονταν σε χώρες με αδύναμα νομικά συστήματα 
και ανεπαρκή επιβολή, καθώς και οι ανησυχίες όσον αφορά τη λογοδοσία τους δυνάμει 
του εθνικού δικαίου για πρόκληση βλάβης ή συμβολή σε πρόκληση βλάβης. Υπό το 
πρίσμα αυτό, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
εξέφρασε το 2008 ομόφωνα την ικανοποίησή του για το πλαίσιο «Προστασία, 
σεβασμός και αποκατάσταση». Το πλαίσιο αυτό εδράζεται σε τρεις πυλώνες: το 

1 ΕΕ ...
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καθήκον του κρατών να παρέχουν προστασία σε περιπτώσεις παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, μέσω 
κατάλληλων πολιτικών, κανονιστικών ρυθμίσεων και δικαστικών αποφάσεων· την 
εταιρική ευθύνη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας με σκοπό την αποφυγή 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων άλλων και την αντιμετώπιση των δυσμενών 
επιπτώσεων που προκύπτουν· και την ευρύτερη πρόσβαση των θυμάτων σε 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα.

3. Μετά από τη θέσπιση του εν λόγω πλαισίου, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το 2011 τις «Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα» (UNGP). Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών θέσπισαν το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο για τη «δέουσα επιμέλεια» και 
πρόσφεραν ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο στις επιχειρήσεις ώστε να εφαρμόζουν στην 
πράξη την ευθύνη τους για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, 
άλλοι διεθνείς οργανισμοί ανέπτυξαν πρότυπα δέουσας επιμέλειας με βάση τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Οι κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του 2011 για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις αναφέρονται εκτενώς στη δέουσα επιμέλεια και ο ΟΟΣΑ έχει 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διενεργούν 
ελέγχους δέουσας επιμέλειας σε συγκεκριμένους τομείς και αλυσίδες εφοδιασμού. Το 
2016, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε σύσταση προς τα 
κράτη μέλη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις, καλώντας τα 
κράτη μέλη του να θεσπίσουν νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα αξίας 
μιας επιχείρησης γεννούν αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη ενώπιον των 
ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Το 2018 ο ΟΟΣΑ ενέκρινε γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. 
Ομοίως, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ενέκρινε το 2017 την τριμερή δήλωση 
αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, η 
οποία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να θεσπίζουν μηχανισμούς δέουσας επιμέλειας για 
τον εντοπισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και τη λογοδοσία όσον αφορά τον τρόπο 
με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις πραγματικές και δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις της 
επιχείρησής τους σε σχέση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 2012, η οργάνωση «Save the 
Children» και η πρωτοβουλία της UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού και τις 
επιχειρηματικές αρχές εντοπίζουν βασικούς προβληματισμούς για τα δικαιώματα των 
παιδιών που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις των επιχειρήσεων και η UNICEF 
έχει καταρτίσει μια σειρά εγγράφων καθοδήγησης που υποστηρίζουν τη δέουσα 
επιμέλεια των επιχειρήσεων και τα παιδιά. Το Γενικό Σχόλιο αριθ. 16 της Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 2013 προσδιορίζει ένα ευρύ 
φάσμα κρατικών υποχρεώσεων όσον αφορά τον αντίκτυπο του επιχειρηματικού τομέα 
στα δικαιώματα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των κρατών που απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού.

4. Επομένως, οι επιχειρήσεις έχουν επί του παρόντος στη διάθεσή τους σημαντικό αριθμό 
διεθνών μέσων δέουσας επιμέλειας που μπορούν να τις βοηθήσουν να εκπληρώσουν 
την ευθύνη τους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ είναι 
προφανής η σημασία αυτών των μέσων για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν με 
σοβαρότητα το καθήκον τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο προαιρετικός 



RR\1224718EL.docx 23/97 PE657.191v02-00

EL

χαρακτήρας τους μπορεί να παρεμποδίσει την αποτελεσματικότητά τους και τα 
αποτελέσματα που παράγουν έχουν αποδειχθεί περιορισμένα, με λίγες μόνον 
επιχειρήσεις να εφαρμόζουν οικειοθελώς τις απαιτήσεις της δέουσας επιμέλειας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις δραστηριότητές τους και τις δραστηριότητες των 
επιχειρηματικών τους σχέσεων. Τούτο επιδεινώνεται λόγω του ότι πολλές επιχειρήσεις 
εστιάζουν στη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους.

5. Τα υφιστάμενα διεθνή μέσα δέουσας επιμέλειας δεν έχουν παράσχει στα θύματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών δυσμενών επιπτώσεων πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και σε μέσα έννομης προστασίας λόγω του εξωδικαστικού και 
προαιρετικού χαρακτήρα τους. Το πρωταρχικό καθήκον της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παροχής πρόσβασης στη δικαιοσύνη ανήκει στα 
κράτη, και η έλλειψη δημόσιων δικαστικών μηχανισμών για τον καταλογισμό ευθύνης 
στις επιχειρήσεις για ζημίες που προκύπτουν στις αλυσίδες αξίας τους δεν θα πρέπει και 
δεν μπορεί να αντισταθμιστεί επαρκώς μέσω της ανάπτυξης ιδιωτικών μηχανισμών 
καταγγελιών των επιχειρήσεων. Ενώ οι μηχανισμοί αυτοί είναι χρήσιμοι για την 
παροχή επείγουσας βοήθειας και ταχείας αποζημίωσης για μικρές ζημίες, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται στενά από τις δημόσιες αρχές και δεν θα πρέπει να υπονομεύουν το 
δικαίωμα των θυμάτων σε πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη 
ενώπιον των δημόσιων δικαστηρίων.

6. Η Ένωση έχει θεσπίσει υποχρεωτικά πλαίσια δέουσας επιμέλειας σε πολύ 
συγκεκριμένους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση τομέων που βλάπτουν τα 
συμφέροντα της Ένωσης ή των κρατών μελών της, όπως η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ή η αποψίλωση των δασών. Το 2010, η Ένωση εξέδωσε τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, ο οποίος 
επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην εσωτερική αγορά απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και απαιτεί από τους εμπόρους 
στην αλυσίδα εφοδιασμού να παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους 
προμηθευτές και τους αγοραστές τους, ώστε να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 θέσπισε ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες 
ενόπλων ομάδων, τρομοκρατικών ομάδων και/ή δυνάμεων ασφαλείας να εμπορεύονται 
κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και χρυσό.

7. Μια διαφορετική, γενικότερη και συμπληρωματική προσέγγιση με βάση τη διαφάνεια 
και τη βιωσιμότητα υιοθετήθηκε από την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, η οποία επιβάλλει στις επιχειρήσεις με 
περισσότερους από 500 εργαζομένους την υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017, 
για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών 
εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1).

4 Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους 
(ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1).
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με τις πολιτικές που εφαρμόζουν σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά, συναφή με 
τους εργαζομένους θέματα, καθώς και σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
της δωροδοκίας και με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της δέουσας επιμέλειας.

8. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η ανάγκη να ανταποκρίνονται καλύτερα οι επιχειρήσεις στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στους προβληματισμούς για το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση οδήγησε στη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για τη δέουσα επιμέλεια. Στις 
Κάτω Χώρες, ο νόμος για τη δέουσα επιμέλεια στην παιδική εργασία απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ολλανδική αγορά να διερευνούν κατά πόσον 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα παρεχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες έχουν παραχθεί με 
παιδική εργασία και, σε περίπτωση ευλόγων υπονοιών, να εγκρίνουν και να 
εφαρμόσουν σχέδιο δράσης. Στη Γαλλία, ο νόμος σχετικά με την υποχρέωση 
επαγρύπνησης των μητρικών εταιρειών και των εργοληπτριών εταιρειών απαιτεί από 
ορισμένες μεγάλες εταιρείες τη δημοσίευση και εφαρμογή σχεδίου δέουσας επιμέλειας 
για τον εντοπισμό και την πρόληψη των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
υγεία και την ασφάλεια και των περιβαλλοντικών κινδύνων που προκαλούνται από την 
επιχείρηση, τις θυγατρικές τη, τους υπεργολάβους ή τους προμηθευτές της. Ο γαλλικός 
νόμος προβλέπει διοικητική ευθύνη για τη μη τήρηση των απαιτήσεων δέουσας 
επιμέλειας και αστική ευθύνη της επιχείρησης για την αποκατάσταση της προκληθείσας 
βλάβης. Σε πολλά άλλα κράτη μέλη βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση σχετικά με τη 
θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις και 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο να εγκρίνουν τέτοια 
νομοθεσία, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η 
Δανία και το Λουξεμβούργο.

9. Το 2016, οκτώ εθνικά κοινοβούλια εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε μια 
«πρωτοβουλία πράσινης κάρτας», καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη διασφάλιση της εταιρικής λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλίων της Εσθονίας, της Λιθουανίας, 
της Σλοβακίας και της Πορτογαλίας, της Βουλής των Αντιπροσώπων των Κάτω 
Χωρών, της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, 
καθώς και της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου.

10. Η ανεπαρκής εναρμόνιση των νομοθεσιών μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ελευθερία εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω εναρμόνιση είναι απαραίτητη για 
να αποφευχθεί η δημιουργία αθέμιτων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Για τη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, είναι σημαντικό οι κανόνες να εφαρμόζονται 
σε όλες τις επιχειρήσεις – ενωσιακές ή μη – που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά.

11. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των νομικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αστική 
ευθύνη, οι οποίες ισχύουν για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Είναι σημαντικό να 
αποτραπούν οι μελλοντικοί φραγμοί στο εμπόριο που απορρέουν από τις αποκλίσεις 
στην εξέλιξη των εθνικών νομοθεσιών.

12. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η ευθύνη των 
επιχειρήσεων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει των διεθνών προτύπων θα 
πρέπει να μετατραπεί σε νομική υποχρέωση σε επίπεδο Ένωσης. Με τον συντονισμό 
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των διασφαλίσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι όλες οι μεγάλες ενωσιακές και μη επιχειρήσεις και οι μικρές και 
μεσαίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά θα 
υπόκεινται σε εναρμονισμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, οι οποίες θα 
παρεμποδίσουν τον κανονιστικό κατακερματισμό και θα βελτιώσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. 

13. Η θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο Ένωσης θα είναι 
επωφελής για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την εναρμόνιση, την ασφάλεια δικαίου και 
την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και θα προσφέρει στις επιχειρήσεις που 
υπόκεινται σε αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι οι κοινωνίες απαιτούν 
όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ηθικές και βιώσιμες. Η 
παρούσα οδηγία, με τη θέσπιση ενωσιακού προτύπου δέουσας επιμέλειας, θα μπορούσε 
να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προτύπου υπεύθυνης επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς.

14. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη και τον μετριασμό δυνητικών ή 
πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη χρηστή 
διακυβέρνηση και στο περιβάλλον στην αξιακή αλυσίδα, καθώς και στη διασφάλιση ότι 
οι μπορούν να αναζητηθούν οι ευθύνες των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις αυτές και 
ότι οποιοσδήποτε έχει υποστεί βλάβη στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ασκήσει 
αποτελεσματικά το δικαίωμα δίκαιης δίκης ενώπιον δικαστηρίου και το δικαίωμα 
αποκατάστασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

15. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας ανά τομέα 
νομοθεσίας της Ένωσης για τη δέουσα επιμέλεια ή στην αποτροπή της θέσπισης 
περαιτέρω ειδικής ανά τομέα νομοθεσίας της Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας που θεσπίζονται 
στην ειδική ανά τομέα νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 
995/2010 και (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εκτός 
εάν οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στην παρούσα οδηγία προβλέπουν 
διεξοδικότερες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση. 

16. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δικαιολογεί 
υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του 
περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να επηρεάζει άλλα ισχύοντα πλαίσια που 
αφορούν την ευθύνη σε περίπτωση υπεργολαβίας, απόσπασης ή στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και έχουν καθιερωθεί σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Το γεγονός 
ότι μια επιχείρηση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που υπέχει 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν την απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει άλλων πλαισίων ευθύνης ούτε τις καθιστά λιγότερο σημαντικές και, ως εκ 
τούτου, τυχόν νομικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον της βάσει άλλων πλαισίων 
ευθύνης δεν θα πρέπει να απορρίπτονται λόγω του γεγονότος αυτού. 

17. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που 
διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους, είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Ένωσης 
ή δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιωτικές ή 
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κρατικές και από τον οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, 
συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
επίσης να εφαρμόζεται στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο και τις υψηλού κινδύνου 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις*.

18. Η αναλογικότητα ενσωματώνεται στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, δεδομένου ότι η 
διαδικασία αυτή εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισης 
δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει, στις οποίες μπορεί να συμβάλλει ή 
με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί άμεσα μια επιχείρηση, τον τομέα δραστηριότητάς της, 
το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών δεδομένων, του επιχειρηματικού μοντέλου, 
της θέσης της στην αλυσίδα αξίας και της φύσης των προϊόντων και των υπηρεσιών 
της. Μια μεγάλη επιχείρηση της οποίας οι άμεσες επιχειρηματικές σχέσεις είναι όλες 
εγκατεστημένες εντός της Ένωσης ή μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση η οποία, μετά τη 
διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει εντοπίσει 
δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρηματικές της σχέσεις, θα 
μπορούσε να δημοσιεύσει σχετική δήλωση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης 
κινδύνου που να περιλαμβάνει τα σχετικά δεδομένα, τις πληροφορίες και τη 
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
επανεξετάζεται σε περίπτωση αλλαγών στις δραστηριότητες, στις επιχειρηματικές 
σχέσεις ή στο λειτουργικό πλαίσιο της επιχείρησης.

19. Όσον αφορά επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος ή ελέγχονται από αυτό, η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να απαιτεί να 
προμηθεύονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις που έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να μην παρέχουν κρατική στήριξη, 
μεταξύ άλλων μέσω κρατικών ενισχύσεων, δημόσιων συμβάσεων, οργανισμών 
εξαγωγικών πιστώσεων ή δανείων με την εγγύηση του κράτους, σε επιχειρήσεις που 
δεν συμμορφώνονται με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

20. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να νοείται η 
υποχρέωση μιας επιχείρησης να λαμβάνει όλα τα αναλογικά και ενδεδειγμένα μέτρα 
και να καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτει για την πρόληψη 
δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή 
διακυβέρνηση στις αλυσίδες αξίας της, καθώς και για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων αυτών όταν προκύπτουν. Στην πράξη, η δέουσα επιμέλεια συνίσταται στη 
διαδικασία που εφαρμόζει μια επιχείρηση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την 
πρόληψη, τον μετριασμό, την παύση, την παρακολούθηση, την κοινοποίηση, τη 
λογοδοσία, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση πραγματικών και/ή δυνητικών 
επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης κλιματικής αλλαγής, και για τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τόσο από τις δικές της δραστηριότητες όσο και από τις δραστηριότητες 

* Η Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει τομείς οικονομικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου και με 
σημαντικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εν 
λόγω τομείς στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει στην παρούσα 
οδηγία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Ο ορισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον 
τομέα της επιχείρησης ή το είδος των δραστηριοτήτων του.
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των επιχειρηματικών της σχέσεων στην αλυσίδα αξιών.

21. Στο παράρτημα xx παρατίθεται κατάλογος των ειδών δυσμενών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με επιχειρήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο βαθμό που τούτο έχει 
σημασία για τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει στο εν λόγω 
παράρτημα τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρονται στις 
διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι δεσμευτικές για την Ένωση 
ή τα κράτη μέλη της, στον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο, στις πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ή 
κοινότητες, και στις αρχές που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στη 
Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, 
καθώς και εκείνες που προβλέπονται στη Σύμβαση της ΔΟΕ για το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, στη Σύμβαση της ΔΟΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, στη Σύμβαση της ΔΟΕ για την 
αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας και στη Σύμβαση της ΔΟΕ για την 
εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία. 
Περιλαμβάνουν επίσης, χωρίς, ωστόσο, να περιορίζονται σε αυτές, τις αρνητικές 
επιπτώσεις σε σχέση με άλλα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην τριμερή δήλωση 
αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, 
καθώς και σε διάφορες συμβάσεις της ΔΟΕ, όπως εκείνες που αφορούν την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την ελάχιστη ηλικία, την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και την ίση αμοιβή, καθώς και τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στον Αφρικανικό 
Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, στην Αμερικανική Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εθνικές συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις που 
αναγνωρίζουν ή εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι απαριθμούμενες μορφές επιπτώσεων είναι εύλογες και εφικτές.

22. Οι περιβαλλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις συχνά συνδέονται στενά με τις δυσμενείς 
επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον έχει επισημάνει ότι τα δικαιώματα στη 
ζωή, την υγεία, την τροφή, το νερό και την ανάπτυξη, καθώς και το δικαίωμα σε 
ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, είναι απαραίτητα για την πλήρη 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, στο ψήφισμά της 64/292, η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε το δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό 
πόσιμο νερό και σε αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Η πανδημία COVID-19 δεν 
έχει καταστήσει σαφή μόνο τη σημασία του ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος 
εργασίας, αλλά και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν 
προκαλούν κινδύνους για την υγεία στις αξιακές αλυσίδες τους, ούτε τους επιτείνουν. 
Συνεπώς, τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

23. Στο παράρτημα xxx παρατίθεται κατάλογος των ειδών δυσμενών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε είναι 
προσωρινές είτε μόνιμες, οι οποίες έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις. Οι επιπτώσεις 
αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή αποβλήτων, τη 
διάχυτη ρύπανση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν σε 
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υπερθέρμανση του πλανήτη κατά περισσότερο από 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, την αποψίλωση των δασών και τυχόν άλλες επιπτώσεις στο 
κλίμα, τον αέρα, το έδαφος και τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, τη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
απαριθμούμενες μορφές επιπτώσεων είναι εύλογες και εφικτές. Για να συμβάλει στην 
εσωτερική συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης και να παράσχει ασφάλεια δικαίου, ο 
κατάλογος αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5.

24. Στο παράρτημα xxxx παρατίθεται κατάλογος των ειδών δυσμενών επιπτώσεων στη 
χρηστή διακυβέρνηση που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν 
σημασία για τις επιχειρήσεις. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
μη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, με το κεφάλαιο VII σχετικά με την καταπολέμηση της ενεργητικής και 
παθητικής δωροδοκίας και του εκβιασμού και με τις αρχές της Σύμβασης του ΟΟΣΑ 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς 
επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και οι περιπτώσεις διαφθοράς και δωροδοκίας, στις 
οποίες μια επιχείρηση ασκεί αθέμιτη επιρροή ή διοχετεύει αθέμιτα χρηματικά οφέλη σε 
δημόσιους αξιωματούχους για την απόκτηση προνομίων ή αθέμιτης ευνοϊκής 
μεταχείρισης κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις 
οποίες μια επιχείρηση εμπλέκεται καταχρηστικά σε τοπικές πολιτικές δραστηριότητες, 
συνεισφέρει παράνομα σε προεκλογικές εκστρατείες ή δεν συμμορφώνεται με την 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
απαριθμούμενες μορφές επιπτώσεων είναι εύλογες και εφικτές.

25. Οι δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που 
εφαρμόζουν. Μπορούν να αναζητήσουν καθοδήγηση στο φυλλάδιο του ΟΗΕ με θέμα 
«Διαστάσεις του φύλου στις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα».

26. Οι δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον και τη διακυβέρνηση μπορεί να είναι συγκεκριμένες και πιο έντονες σε 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις θα πρέπει να 
επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον 
και τη διακυβέρνηση, να σέβονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και να παραπέμπουν στα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Γενεύης και των 
πρόσθετων πρωτοκόλλων τους.

27. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους και έχουν δραστηριότητες ή επιχειρηματικές σχέσεις σε περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και, κατά συνέπεια, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της χρηστής 
διακυβέρνησης σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας δεόντως 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
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υπόψη τους συγκεκριμένους και έντονους κινδύνους που σημειώνονται στις περιοχές 
αυτές. 

28. Οι επιχειρήσεις έχουν αντίκτυπο στο πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων που ορίζονται 
στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και σε άλλα 
σχετικά διεθνή πρότυπα. Η παιδική ηλικία είναι μια μοναδική περίοδος σωματικής, 
ψυχικής, συναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξης και οι παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των παιδιών, όπως η έκθεση σε βία ή κακοποίηση, η παιδική εργασία, οι 
πρακτικές ανάρμοστης διάθεσης στην αγορά, τα μη ασφαλή προϊόντα ή οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, μπορεί να έχουν επιπτώσεις διά βίου, μη αναστρέψιμες, 
ακόμη και διαγενεακές. Οι μηχανισμοί εταιρικής δέουσας επιμέλειας και εταιρικής 
λογοδοσίας που έχουν σχεδιαστεί χωρίς να δίνεται η δέουσα προσοχή στις ανησυχίες 
σχετικά με τα παιδιά κινδυνεύουν να είναι αναποτελεσματικοί όσον αφορά την 
προστασία των δικαιωμάτων τους.

29. Οι δυσμενείς επιπτώσεις ή οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών και κλιματικών προτύπων από επιχειρήσεις μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα των δικών τους δραστηριοτήτων ή των δραστηριοτήτων των 
επιχειρηματικών τους σχέσεων, ιδίως των προμηθευτών, των υπεργολάβων και των 
επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις. Για να είναι αποτελεσματικές, οι 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας, υιοθετώντας παράλληλα μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και 
χαράσσοντας στρατηγική ιεράρχησης προτεραιοτήτων βάσει της αρχής 17 των 
κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, ο εντοπισμός όλων των 
επιχειρήσεων που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα αξίας μπορεί να είναι δύσκολος. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει και να προτείνει εργαλεία για να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις στην ιχνηλασιμότητα των αλυσίδων αξίας τους. Τούτο θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει καινοτόμες τεχνολογίες πληροφοριών, όπως η τεχνολογία blockchain, 
που επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των δεδομένων, η ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το διοικητικό κόστος και να 
αποφευχθούν οι απολύσεις για τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια.

30. Η δέουσα επιμέλεια είναι πρωτίστως ένας προληπτικός μηχανισμός που απαιτεί από τις 
εταιρείες να λαμβάνουν όλα τα αναλογικά και ενδεδειγμένα μέτρα και να καταβάλλουν 
προσπάθειες στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτουν για να εντοπίζουν και να 
αξιολογούν δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις και να εγκρίνουν πολιτικές 
και μέτρα για την παύση, την πρόληψη, τον μετριασμό, την παρακολούθηση, την 
κοινοποίηση, την αντιμετώπιση και την επανόρθωση των εν λόγω επιπτώσεων, καθώς 
και να λογοδοτούν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτές τις επιπτώσεις. Οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να υποχρεούνται να προσκομίζουν έγγραφο, στο οποίο 
κοινοποιούν δημοσίως, με σεβασμό του εμπορικού απορρήτου, τη στρατηγική τους για 
τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με καθένα από τα στάδια αυτά. Η εν λόγω στρατηγική 
για τη δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να ενσωματώνεται δεόντως στη συνολική 
επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησης. Θα πρέπει να αξιολογείται ετησίως και να 
αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο ως αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης.

31. Οι επιχειρήσεις που δεν δημοσιεύουν δηλώσεις κινδύνου δεν θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από ενδεχόμενους ελέγχους ή έρευνες από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, και μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες 
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σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

32. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν μια εσωτερική διαδικασία χαρτογράφησης της 
αλυσίδας αξίας, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις αναλογικές και ενδεδειγμένες 
προσπάθειες για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών τους σχέσεων στην αλυσίδα 
αξίας τους.

33. Το εμπορικό απόρρητο, όπως αναφέρεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να ισχύει 
για κάθε πληροφορία που πληροί τις απαιτήσεις για να θεωρείται «εμπορικό απόρρητο» 
σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6, δηλαδή για τις πληροφορίες που είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε 
ως σύνολο, είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των 
συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που 
ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ούτε άμεσα προσβάσιμες από τα 
πρόσωπα αυτά, έχουν εμπορική αξία επειδή είναι απόρρητες και το πρόσωπο που έχει 
αποκτήσει με νόμιμο τρόπο τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών έχει καταβάλει 
εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των όλων συνθηκών, για τη διαφύλαξη 
του απόρρητου χαρακτήρα τους.

34. Η δέουσα επιμέλεια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια καθαρά τυπική 
διαδικασία, αλλά θα πρέπει να συνίσταται σε εν εξελίξει διαδικασία και αξιολόγηση 
των κινδύνων και των επιπτώσεων, που είναι δυναμικές και ενδέχεται να αλλάξουν 
λόγω νέων επιχειρηματικών σχέσεων ή συγκυριακών εξελίξεων. Ως εκ τούτου, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς και να προσαρμόζουν αναλόγως τις 
στρατηγικές δέουσας επιμέλειας. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν να 
καλύπτουν κάθε πραγματική ή δυνητική δυσμενή επίπτωση, μολονότι η φύση και το 
πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών δεδομένων, η 
σοβαρότητα και η πιθανότητα εμφάνισης των δυσμενών επιπτώσεων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, εφόσον απαιτείται η υιοθέτηση μιας πολιτικής ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων. Τα συστήματα πιστοποίησης από τρίτους μπορούν να συμπληρώνουν 
τις στρατηγικές δέουσας επιμέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι επαρκή ως προς το 
πεδίο εφαρμογής και πληρούν τα κατάλληλα επίπεδα διαφάνειας, αμεροληψίας, 
προσβασιμότητας και αξιοπιστίας. Ωστόσο, η πιστοποίηση από τρίτους δεν θα πρέπει 
να αποτελεί λόγο αιτιολόγησης παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία ούτε να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πιθανή ευθύνη μιας 
επιχείρησης.

35. Προκειμένου μια θυγατρική να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με την υποχρέωση 
θέσπισης στρατηγικής δέουσας επιμέλειας, εάν η θυγατρική περιλαμβάνεται στη 
στρατηγική δέουσας επιμέλειας της μητρικής της επιχείρησης, η θυγατρική θα πρέπει 
να αναφέρει σαφώς ότι αυτό ισχύει στην ετήσια έκθεσή της. Η απαίτηση αυτή είναι 
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια για το κοινό, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές να διενεργούν τις κατάλληλες έρευνες. Η θυγατρική θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η μητρική επιχείρηση διαθέτει επαρκείς, συναφείς πληροφορίες 
προκειμένου να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια για λογαριασμό της.

6 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί 
προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 
15.6.2016, σ. 1).
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36. Η κατάλληλη συχνότητα επαλήθευσης σε δεδομένη χρονική περίοδο που συνεπάγεται ο 
όρος «τακτικά» θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης και 
τη σοβαρότητα των δυσμενών επιπτώσεων. Όσο πιο πιθανές και σοβαρές είναι οι 
επιπτώσεις, τόσο πιο τακτικά θα πρέπει να διενεργείται η επαλήθευση της 
συμμόρφωσης.

37. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν και να 
επιλύσουν μια δυνητική ή πραγματική επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Μια επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα επιρροής για την πρόληψη ή τον μετριασμό 
των δυσμενών επιπτώσεων, θα πρέπει να την ασκεί. Μια επιχείρηση που επιθυμεί να 
αυξήσει τη δυνατότητα επιρροής της θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προσφέρει 
ανάπτυξη ικανοτήτων ή άλλα κίνητρα στη σχετική οντότητα ή να συνεργαστεί με 
άλλους παράγοντες. Όταν ο αρνητικός αντίκτυπος δεν μπορεί να προληφθεί ή να 
μετριαστεί και η δυνατότητα επιρροής δεν μπορεί να αυξηθεί, η απόφαση 
αποδέσμευσης από έναν προμηθευτή ή άλλη επιχειρηματική σχέση θα μπορούσε να 
αποτελεί έσχατη λύση και θα πρέπει να πραγματοποιείται με υπεύθυνο τρόπο. 

38. Η δέουσα επιμέλεια απαιτεί την αποτελεσματική και ουσιαστική διαβούλευση με όλα 
τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως την εξασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η διαβούλευση και η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν με 
μεγαλύτερη ακρίβεια τις δυνητικές και πραγματικές επιπτώσεις και να χαράξουν μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική δέουσας επιμέλειας. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία 
απαιτεί τη συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εξασφάλιση της συμμετοχή 
τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, η εν λόγω 
συζήτηση και εξασφάλιση συμμετοχής μπορεί να δώσει φωνή σε όσους έχουν έντονο 
ενδιαφέρον για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων 
επιδόσεων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς η αυξημένη βιωσιμότητά 
τους θα είχε θετικές συνολικές οικονομικές επιπτώσεις.

39. Κατά τη διεξαγωγή συζητήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ενδιαφερόμενοι είναι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών7, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης 
και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των αυτοχθόνων πληθυσμών.

40. Ως «ενδιαφερόμενα μέρη» νοούνται τα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα ενδέχεται να θιγούν από τις αποφάσεις μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, ο 
όρος περιλαμβάνει τους εργαζομένους, τις τοπικές κοινότητες, τα παιδιά, τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς, τις ενώσεις πολιτών και τους μετόχους, καθώς και τις 
οργανώσεις των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι να διασφαλίσουν την τήρηση των 
προτύπων για τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, το κλίμα, το περιβάλλον και τη 
χρηστή διακυβέρνηση, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών. 

7 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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41. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι επικριτικές φωνές των ενδιαφερόμενων 
μερών να μην ληφθούν υπόψη ή να περιθωριοποιηθούν στη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη το 
δικαίωμα σε ασφαλείς και ουσιαστικές συζητήσεις όσον αφορά τη στρατηγική δέουσας 
επιμέλειας της εταιρείας, και θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των εκπροσώπων των εργαζομένων.

42. Οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στα δυνητικά επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματος 
και κατά τρόπο κατάλληλο για το πλαίσιο των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, για 
παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη την επίσημη γλώσσα της χώρας των ενδιαφερόμενων 
μερών, το επίπεδο αλφαβητισμού τους και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν προορατικά ολόκληρη 
τη στρατηγική δέουσας επιμέλειας κατά τρόπο κατάλληλο για το πλαίσιο του 
ενδιαφερόμενου μέρους, και η απαίτηση κοινοποίησης των σχετικών πληροφοριών θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τη φύση, το πλαίσιο και το μέγεθος της επιχείρησης.

43. Οι διαδικασίες για την έκφραση ανησυχιών θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία 
της ανωνυμίας ή της εμπιστευτικότητας των εν λόγω ανησυχιών, κατά περίπτωση 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, καθώς και της ασφάλειας και της σωματικής και νομικής 
ακεραιότητας όλων των καταγγελλόντων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που οι εν λόγω 
διαδικασίες αφορούν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, οι εν λόγω διαδικασίες θα 
πρέπει να συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου8.

44. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε αναλογική και 
ενδεδειγμένη προσπάθεια στο πλαίσιο των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για την 
ταυτοποίηση των προμηθευτών και των υπεργολάβων τους και να καθιστούν τις 
σχετικές πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
εμπορικό απόρρητο. Για να είναι πλήρως αποτελεσματική, η δέουσα επιμέλεια δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται στην πρώτη κατάντη και ανάντη βαθμίδα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει εκείνους που, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, θα μπορούσαν να έχουν χαρακτηριστεί από την 
επιχείρηση ως φορείς μείζονος κινδύνου. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
λάβει υπόψη το γεγονός ότι δεν διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις τους ίδιους πόρους ή τις 
ίδιες ικανότητες για να ταυτοποιήσουν όλους τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους 
τους και, ως εκ τούτου, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από τις αρχές του 
εύλογου χαρακτήρα και της αναλογικότητας, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να ερμηνεύονται από τις επιχειρήσεις ως πρόσχημα ώστε να μη 
συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν όλες τις αναγκαίες 
προσπάθειες προς τον σκοπό αυτό.

45. Για να ενσωματωθεί η δέουσα επιμέλεια στη νοοτροπία και τη δομή μιας επιχείρησης, 
τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών και εποπτικών οργάνων της επιχείρησης θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνα για την έγκριση και την εφαρμογή των στρατηγικών της για 

8 Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, 
σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης 
(ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
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τη βιωσιμότητα και τη δέουσα επιμέλεια.

46. Ο συντονισμός των προσπαθειών των επιχειρήσεων όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια 
και δράσεις εθελοντικής συνεργασίας σε τομεακό ή διατομεακό επίπεδο θα μπορούσε 
να ενισχύσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών τους που 
αφορούν τη δέουσα επιμέλεια. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
ενθαρρύνουν την έγκριση σχεδίων δράσης δέουσας επιμέλειας σε τομεακό ή 
διατομεακό επίπεδο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμμετέχουν στον 
καθορισμό των εν λόγω σχεδίων. Η ανάπτυξη τέτοιων συλλογικών μέτρων δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να απαλλάσσει την επιχείρηση από την ατομικής ευθύνη 
της να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια ή να την εμποδίζει να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
βλάβη που προκάλεσε ή στην οποία συνέβαλε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

47.  Προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, ένα πλαίσιο δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μηχανισμούς καταγγελιών σε επίπεδο εταιρείας ή σε τομεακό επίπεδο και 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα είναι αποτελεσματικοί, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις αφού ενημερωθούν για τη θέση των 
ενδιαφερόμενων φορέων όταν αναπτύσσουν μηχανισμούς καταγγελιών. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να εγείρουν εύλογες 
ανησυχίες και θα πρέπει να λειτουργούν ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για 
τον εντοπισμό των κινδύνων και διαμεσολάβησης. Θα πρέπει να είναι νόμιμοι, 
προσβάσιμοι, προβλέψιμοι, δίκαιοι, διαφανείς, συμβατοί με τα δικαιώματα, να 
αποτελούν πηγή συνεχούς μάθησης και να βασίζονται στη δέσμευση και τον διάλογο. 
Στο πλαίσιο των μηχανισμών καταγγελιών θα πρέπει να μπορούν να υποβληθούν 
συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγματικών ή δυνητικών 
δυσμενών επιπτώσεων από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Θα πρέπει επίσης να είναι 
δυνατό να προταθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν γίνεται γνωστό μέσω 
διαμεσολάβησης ότι μια επιχείρηση έχει προκαλέσει δυσμενή επίπτωση ή έχει 
συμβάλει στην πρόκλησή της.

48. Οι μηχανισμοί καταγγελιών δεν θα πρέπει να απαλλάσσουν τα κράτη μέλη από το 
πρωταρχικό καθήκον τους να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρέχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε μέσα έννομης προστασίας. 

49. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία ή περισσότερες εθνικές αρχές για να 
παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεών δέουσας επιμέλειας από τις 
επιχειρήσεις και να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι εν 
λόγω εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να διαθέτουν τις κατάλληλες 
εξουσίες και τους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να διενεργούν κατάλληλους ελέγχους, με δική τους πρωτοβουλία ή βάσει 
τεκμηριωμένων και εύλογων ανησυχιών που εγείρουν ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι, 
και να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές 
κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και την κατ’ επανάληψη διάπραξη των 
παραβιάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη εθνική νομοθεσία. Σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συστήσει ευρωπαϊκό δίκτυο δέουσας επιμέλειας με 
τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία.

50. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παροτρύνονται να προβλέψουν διοικητικά πρόστιμα 
ανάλογα με το ύψος των προστίμων που προβλέπονται επί του παρόντος στη νομοθεσία 
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περί ανταγωνισμού και στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

51. Οι εθνικές αρχές ενθαρρύνονται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
με τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) του ΟΟΣΑ και τους εθνικούς οργανισμούς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που είναι διαθέσιμοι στη χώρα τους.

52. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών, η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας καθαυτή δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις 
αυτές από την ευθύνη για την πρόκληση ή τη συμβολή σε πρόκληση παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικής ζημίας. Ωστόσο, η ύπαρξη άρτιας και 
κατάλληλης διαδικασίας δέουσας επιμέλειας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 
αποτρέψουν την πρόκληση βλάβης.

53. Κατά τη θέσπιση καθεστώτος ευθύνης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
μαχητό τεκμήριο που απαιτεί ορισμένο επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων. Το βάρος της 
απόδειξης θα μετακυλιόταν από το θύμα στην επιχείρηση για να αποδειχθεί ότι η 
επιχείρηση δεν είχε τον έλεγχο μιας επιχειρηματικής οντότητας που εμπλέκεται στην 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

54. Οι προθεσμίες παραγραφής θα πρέπει να θεωρούνται εύλογες και κατάλληλες εάν δεν 
περιορίζουν το δικαίωμα των θυμάτων να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των πρακτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
δυνητικοί ενάγοντες. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα θύματα των δυσμενών 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη 
διακυβέρνηση ώστε να εγείρουν δικαστικές αξιώσεις, λαμβανομένης υπόψη της 
γεωγραφικής τους θέσης, των μέσων τους και της συνολικής δυσκολίας προβολής 
παραδεκτών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης.

55. Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ανθρώπινο 
δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και από το άρθρο 2 παράγραφος 3 του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, αποτελεί δε επίσης θεμελιώδες 
δικαίωμα της Ένωσης (άρθρο 47 του Χάρτη). Όπως επισημαίνεται στις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ, τα κράτη έχουν καθήκον να διασφαλίζουν, μέσω δικαστικών, 
διοικητικών, νομοθετικών ή άλλων κατάλληλων μέσων, ότι όσοι επηρεάζονται από 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις έχουν 
πρόσβαση σε πραγματική προσφυγή. Επομένως, στην παρούσα οδηγία γίνεται ειδική 
μνεία της υποχρέωσης αυτής, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα προσφυγής και 
αποκατάστασης των θυμάτων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου.

56. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να συγκροτούν συμβουλευτικές επιτροπές 
επιφορτισμένες με την παροχή συμβουλών στα διοικητικά τους όργανα για θέματα 
δέουσας επιμέλειας, καθώς και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη 
σύνθεσή τους.

57. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι για την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και για την 
ανάπτυξη δεσμών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζομένους των 
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επιχειρήσεων με τις οποίες η κύρια επιχείρηση έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

58. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα καθεστώτα ευθύνης ή, 
εφόσον απαιτείται, να θεσπίζουν περαιτέρω νομοθεσία για να διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις μπορούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να υπέχουν ευθύνη για 
οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει από δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση, τις οποίες οι ίδιες ή οι οντότητες που ελέγχουν 
έχουν προκαλέσει ή στις οποίες έχουν συμβάλει με πράξεις ή παραλείψεις, εκτός εάν η 
επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι έλαβε τη δέουσα μέριμνα σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία για να αποφύγει την εν λόγω βλάβη ή ότι η βλάβη θα είχε προκληθεί ακόμη και 
αν είχε ληφθεί η δέουσα μέριμνα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

59. Προκειμένου να δημιουργηθεί σαφήνεια και βεβαιότητα και συνέπεια μεταξύ των 
πρακτικών των επιχειρήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τον ΟΟΣΑ και με τη βοήθεια 
ορισμένων ειδικευμένων οργανισμών, ιδίως του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Διεθνείς οργανισμοί 
έχουν ήδη εκπονήσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την 
Επιτροπή κατά την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας ειδικά για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρμόνιση των προτύπων μεταξύ των κρατών μελών. Εκτός 
από τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να καθοδηγούν όλες τις 
επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της δέουσας 
επιμέλειας στις δραστηριότητές τους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εκπόνησης τομεακών κατευθυντήριων γραμμών και να παράσχει τακτικά ενημερωμένο 
κατάλογο των ενημερωτικών δελτίων ανά χώρα προκειμένου να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να αξιολογούν τις πραγματικές και δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και 
στη χρηστή διακυβέρνηση σε συγκεκριμένους τομείς. Τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία 
θα πρέπει να αναφέρουν, ειδικότερα, ποιες συμβάσεις και συνθήκες μεταξύ εκείνων 
που απαριθμούνται στα παραρτήματα xx, xxx και xxxx της παρούσας οδηγίας έχουν 
κυρωθεί από συγκεκριμένη χώρα.

60. Προκειμένου να επικαιροποιούνται τα είδη δυσμενών επιπτώσεων, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων xx, xxx και xxxx της παρούσας οδηγίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να 
διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου9. Πιο συγκεκριμένα, για την 
εξασφάλιση ίσης συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο 
χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

9 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

61. Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς 
από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για 
την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και στόχος

1. Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της και δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά εκπληρώνουν το 
καθήκον τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση και δεν προκαλούν ούτε επιτείνουν τις δυνητικές ή πραγματικές 
δυσμενείς επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση στο πλαίσιο των δικών τους δραστηριοτήτων ή εκείνων που συνδέονται 
άμεσα με τη λειτουργία τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των επιχειρηματικών τους 
σχέσεων ή που εντάσσονται στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας τους, και προλαμβάνουν 
και μετριάζουν τέτοιες δυσμενείς επιπτώσεις.

2. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την αλυσίδα 
αξίας των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, οι οποίες συνίστανται 
στο να λαμβάνουν όλα τα αναλογικά και ενδεδειγμένα μέτρα και να καταβάλλουν 
προσπάθειες στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτουν για την πρόληψη δυσμενών 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση 
στις αλυσίδες αξίας τους, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εν λόγω 
δυσμενών επιπτώσεων όταν προκύπτουν. Η άσκηση της δέουσας επιμέλειας απαιτεί 
από τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να προλαμβάνουν, να παύουν, να 
μετριάζουν, να παρακολουθούν, να κοινοποιούν, να λογοδοτούν, να αντιμετωπίζουν και 
να αποκαθιστούν τις δυνητικές και/ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση που ενδέχεται να έχουν οι 
δικές τους δραστηριότητες, καθώς και εκείνες των αλυσίδων αξίας και των 
επιχειρηματικών τους σχέσεων. Με τον συντονισμό των διασφαλίσεων για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της χρηστής 
διακυβέρνησης, οι εν λόγω απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στοχεύουν στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

3. Η παρούσα οδηγία έχει επίσης ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να 
λογοδοτούν και να υπέχουν ευθύνη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση 
που προκαλούν ή στις οποίες συμβάλλουν στην αλυσίδα αξίας τους, και να διασφαλίσει 
ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας.

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη περαιτέρω απαιτήσεων δέουσας 
επιμέλειας που θεσπίζονται στην ειδική ανά τομέα νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/821, εκτός εάν οι 
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απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας δυνάμει της παρούσας οδηγίας προβλέπουν 
διεξοδικότερη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον 
ή τη χρηστή διακυβέρνηση. 

5. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για 
την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του 
περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων ισχυόντων 
πλαισίων που αφορούν την ευθύνη σε περίπτωση υπεργολαβίας, απόσπασης ή στην 
αλυσίδα αξίας και έχουν καθιερωθεί σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που διέπονται από το 
δίκαιο κράτους μέλους ή είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Ένωσης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
υψηλού κινδύνου . 

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλού κινδύνου, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο 
τρίτης χώρας και δεν είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Ένωσης, όταν 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες. 
Οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τη μεταφορά της στη νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο δραστηριοποιούνται, και υπόκεινται στα καθεστώτα κυρώσεων και ευθύνης 
που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τη μεταφορά της στη νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιούνται.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την εφαρμογή των υποχρεώσεων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. 

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(1) «ενδιαφερόμενα μέρη»: άτομα και ομάδες ατόμων των οποίων τα δικαιώματα ή τα 
συμφέροντα ενδέχεται να επηρεαστούν από δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση 
που προκαλεί μια επιχείρηση ή οι επιχειρηματικές της σχέσεις, καθώς και οργανισμοί 
των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, του 

10 Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά 
με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
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περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, τοπικές κοινότητες, παιδιά, αυτόχθονες 
πληθυσμοί, ενώσεις πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και μέτοχοι επιχειρήσεων·

(2) «επιχειρηματικές σχέσεις»: θυγατρικές και εμπορικές σχέσεις μιας επιχείρησης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των 
υπεργολάβων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης·

(3) «προμηθευτής»: κάθε επιχείρηση που παρέχει προϊόν, μέρος προϊόντος ή υπηρεσία σε 
άλλη επιχείρηση, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο επιχειρηματικής σχέσης·

(4) «υπεργολάβος»: το σύνολο των επιχειρηματικών σχέσεων που παρέχουν υπηρεσία ή 
ασκούν δραστηριότητα αναγκαία για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων άλλης 
επιχείρησης·

(5) «αλυσίδα αξίας»: το σύνολο των δραστηριοτήτων, λειτουργιών, επιχειρηματικών 
σχέσεων και επενδυτικών αλυσίδων μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει οντότητες με 
τις οποίες η επιχείρηση έχει άμεση ή έμμεση επιχειρηματική σχέση, ανάντη και 
κατάντη, και οι οποίες είτε:

α) προμηθεύουν προϊόντα, μέρη προϊόντων ή υπηρεσίες που συμβάλλουν στα ίδια τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης, ή 

β) λαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες από την επιχείρηση·

(6) «δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα»: κάθε 
δυνητική ή πραγματική δυσμενής επίπτωση που μπορεί να επηρεάσει την πλήρη 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άτομα ή ομάδες ατόμων σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα xx της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω παράρτημα επανεξετάζεται σε 
τακτική βάση και συνάδει με τους στόχους της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 17 για την τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος xx·

(7) «δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον»: κάθε παραβίαση 
διεθνώς αναγνωρισμένων και ενωσιακών περιβαλλοντικών προτύπων, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα xxx της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω παράρτημα επανεξετάζεται σε 
τακτική βάση και συνάδει με τους στόχους της Ένωσης για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για την 
τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος xxx· 

(8) «δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηστή διακυβέρνηση»: κάθε 
δυνητική ή πραγματική δυσμενής επίπτωση στη χρηστή διακυβέρνηση μιας χώρας, 
περιφέρειας ή εδάφους, όπως ορίζεται στο παράρτημα xxxx της παρούσας οδηγίας. Το 
εν λόγω παράρτημα επανεξετάζεται σε τακτική βάση και συνάδει με τους στόχους της 
Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος xxxx·

(9) «έλεγχος»: η δυνατότητα μιας επιχείρησης να ασκεί αποφασιστική επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση, ιδίως μέσω της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης του συνόλου ή μέρους 
των στοιχείων του ενεργητικού της τελευταίας, ή μέσω δικαιωμάτων ή συμβάσεων ή 
άλλων μέσων, λαμβανομένων υπόψη όλων των πραγματικών στοιχείων, τα οποία 
παρέχουν αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση, στις ψηφοφορίες ή στις αποφάσεις των 
οργάνων λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης·

(10) «συμβάλλω»: οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις 
δραστηριότητες άλλων οντοτήτων, προκαλούν επιπτώσεις ή οι δραστηριότητες της 
επιχείρησης έχουν ως αποτέλεσμα, διευκολύνουν ή παρέχουν κίνητρα σε άλλη 
οντότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις. Η συμβολή πρέπει να είναι σημαντική, 
πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείονται οι ελάσσονες ή ασήμαντες συμβολές. Η 
αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα της συμβολής και η κατανόηση του πότε οι 
ενέργειες της επιχείρησης έχουν ως αποτέλεσμα, έχουν διευκολύνει ή έχουν 
παρακινήσει άλλη οντότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να 
περιλαμβάνει την εξέταση πολλαπλών παραγόντων.

Λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:

– ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να ενθαρρύνει ή να δώσει κίνητρο για 
την πρόκληση δυσμενών επιπτώσεων από άλλη οντότητα, δηλαδή ο βαθμός στον 
οποίο η δραστηριότητα αύξησε τον κίνδυνο να προκύψει η επίπτωση,

– ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση θα μπορούσε ή όφειλε να γνωρίζει τις 
δυσμενείς επιπτώσεις ή το ενδεχόμενο πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων, δηλαδή 
ο βαθμός προβλεψιμότητας,

– ο βαθμός στον οποίο οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
μετρίασε πράγματι τις δυσμενείς επιπτώσεις ή μείωσε τον κίνδυνο επέλευσής 
τους.

Η απλή ύπαρξη επιχειρηματικής σχέσης ή δραστηριοτήτων που δημιουργούν τις 
γενικές συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατόν να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις 
δεν συνιστά αφ’ εαυτής σχέση συμβολής. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων.

Άρθρο 4
Στρατηγική δέουσας επιμέλειας

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σχέσεις όσον αφορά τους 
κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση.

2. Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των 
μέσων που διαθέτουν για να προσδιορίζουν και να αξιολογούν, μέσω μεθοδολογίας 
παρακολούθησης με βάση τον κίνδυνο, την πιθανότητα εμφάνισης, τη σοβαρότητα και 
τον επείγοντα χαρακτήρα δυνητικών ή πραγματικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
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δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση, τη φύση και το πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών δεδομένων, και κατά 
πόσον οι δραστηριότητές τους και οι επιχειρηματικές τους σχέσεις προκαλούν ή 
συμβάλλουν σε οποιεσδήποτε από αυτές τις δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς 
επιπτώσεις ή συνδέονται άμεσα με αυτές.

3. Εάν μια μεγάλη επιχείρηση, της οποίας όλες οι άμεσες επιχειρηματικές σχέσεις 
εδρεύουν στην Ένωση, ή μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, συμπεραίνει, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, ότι δεν προκαλεί, δεν συμβάλλει ή δεν συνδέεται άμεσα με τυχόν 
δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση, δημοσιεύει σχετική δήλωση και περιλαμβάνει 
την εκτίμηση κινδύνου στην οποία περιέχονται τα σχετικά δεδομένα, οι πληροφορίες 
και η μεθοδολογία που οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό. Ειδικότερα, η εν λόγω 
επιχείρηση μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει εντοπίσει δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση, εάν 
ο προσδιορισμός των επιπτώσεων και η ανάλυση της εκτίμησης κινδύνου της 
καταδείξουν ότι όλοι οι άμεσοι προμηθευτές της επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η εν λόγω δήλωση επανεξετάζεται σε περίπτωση 
εμφάνισης νέων κινδύνων ή σε περίπτωση που η εν λόγω επιχείρηση συνάψει νέες 
επιχειρηματικές σχέσεις που μπορεί να ενέχουν κινδύνους.

4. Μια επιχείρηση θεσπίζει και εφαρμόζει αποτελεσματικά στρατηγική δέουσας 
επιμέλειας, εκτός εάν καταλήξει στο συμπέρασμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 
3 του παρόντος άρθρου, ότι δεν προκαλεί, δεν συμβάλλει ή δεν συνδέεται άμεσα με 
ενδεχόμενες ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής δέουσας 
επιμέλειας, οι επιχειρήσεις:

i) προσδιορίζουν τις δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση που εντοπίζονται και 
αξιολογούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες 
είναι πιθανόν να υπάρχουν στις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές σχέσεις 
τους, καθώς και το επίπεδο της σοβαρότητας, της πιθανότητας εμφάνισης και του 
επείγοντος χαρακτήρα τους και τα σχετικά δεδομένα, τις πληροφορίες και τη 
μεθοδολογία που οδήγησαν στα συμπεράσματα αυτά·

ii) χαρτογραφούν την αλυσίδα αξίας τους και, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
εμπορικό απόρρητο, δημοσιοποιούν συναφείς πληροφορίες σχετικά με την 
αλυσίδα αξίας της επιχείρησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ονόματα, 
τοποθεσίες, είδη προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και άλλες 
σχετικές πληροφορίες που αφορούν θυγατρικές, προμηθευτές και 
επιχειρηματικούς εταίρους στην αλυσίδα αξίας τους·

iii) θεσπίζουν και αναφέρουν όλες τις αναλογικές και ενδεδειγμένες πολιτικές και τα 
μέτρα που αποσκοπούν στην παύση, την πρόληψη ή τον μετριασμό δυνητικών ή 
πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή 
τη χρηστή διακυβέρνηση·

iv) χαράζουν στρατηγική ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάσει της αρχής 17 των 
κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
ταυτόχρονα όλες τις δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις. Οι 
επιχειρήσεις εξετάζουν το επίπεδο σοβαρότητας, την πιθανότητα εμφάνισης και 
τον επείγοντα χαρακτήρα των διαφορετικών δυνητικών ή πραγματικών δυσμενών 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη φύση και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών δεδομένων, την κλίμακά τους, εξετάζουν 
κατά πόσον οι επιπτώσεις είναι ανεπανόρθωτες και, εάν είναι απαραίτητο, 
χρησιμοποιούν την πολιτική ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την αντιμετώπισή 
τους.

5. Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι η επιχειρηματική στρατηγική και οι πολιτικές τους 
συνάδουν με τη στρατηγική δέουσας επιμέλειας. Οι επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν 
αιτιολογήσεις στις στρατηγικές δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν στο πλαίσιο αυτό.

6. Οι θυγατρικές μιας επιχείρησης θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την υποχρέωση 
θέσπισης στρατηγικής δέουσας επιμέλειας, εάν η μητρική επιχείρηση τις περιλαμβάνει 
στη στρατηγική της δέουσας επιμέλειας.

7. Οι εταιρείες επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα αξίας τους κατά τρόπο 
αναλογικό και ενδεδειγμένο ως προς την πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα των 
δυνητικών ή πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων και ως προς τις ειδικές περιστάσεις 
τους, ιδίως τον τομέα δραστηριότητάς τους, το μέγεθος και το μήκος της αλυσίδας 
αξίας τους, το μέγεθος της επιχείρησης, το δυναμικό της, τους πόρους της και τη 
δυνατότητα της να ασκήσει επιρροή.

8. Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικές τους σχέσεις θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή 
διακυβέρνηση που συνάδουν με τη στρατηγική τους για τη δέουσα επιμέλεια, μεταξύ 
άλλων, για παράδειγμα, μέσω συμφωνιών-πλαισίων, συμβατικών ρητρών, της θέσπισης 
κωδίκων δεοντολογίας ή μέσω πιστοποιημένων και ανεξάρτητων ελέγχων. Οι 
επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές αγοράς τους δεν προκαλούν ούτε 
συμβάλλουν σε δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση. 

9. Οι επιχειρήσεις επαληθεύουν τακτικά ότι οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 8.

Άρθρο 5
Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις διεξάγουν καλόπιστα 
αποτελεσματικές, ουσιαστικές και τεκμηριωμένες συζητήσεις με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής τους για 
τη δέουσα επιμέλεια. Τα κράτη μέλη εγγυώνται, ιδίως, το δικαίωμα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στο αντίστοιχο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του 
τομεακού, του εθνικού, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου επιπέδου, καθώς και το 
δικαίωμα των εκπροσώπων των εργαζομένων να συμμετέχουν καλόπιστα στην 
κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής δέουσας επιμέλειας της επιχείρησή τους. 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στις συζητήσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται περισσότερο. Οι επιχειρήσεις διεξάγουν 
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συζητήσεις και μεριμνούν για τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθός τους και τη φύση 
και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
από την επιχείρηση να συζητούν δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση που τα αφορούν 
σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1.

3. Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επηρεάζονται ή 
ενδέχεται να επηρεαστούν δεν τίθενται σε κίνδυνο λόγω της συμμετοχής τους στις 
συζητήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημερώνονται από την επιχείρηση σχετικά με τη 
στρατηγική δέουσας επιμέλειας και την εφαρμογή της, στην οποία μπορούν να 
συμβάλουν, σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/14/ΕΚ11 και 2009/38/ΕΚ12 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου13. 
Επιπλέον, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης πρέπει να γίνεται πλήρως 
σεβαστό, όπως αναγνωρίζεται ιδίως από τις συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς και από τις αποφάσεις της επιτροπής της ΔΟΕ για 
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή 
των συμβάσεων και συστάσεων (CEACR) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECSR).

Άρθρο 6
Δημοσίευση και κοινοποίηση της στρατηγικής δέουσας επιμέλειας

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το εμπορικό απόρρητο, ότι 
οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν την πλέον επικαιροποιημένη στρατηγική δέουσας 
επιμέλειας ή τη δήλωση που περιλαμβάνει την εκτίμηση κινδύνου, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3, διατίθεται στο κοινό και είναι προσβάσιμη δωρεάν, ιδίως 
στους δικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων.

2. Οι επιχειρήσεις κοινοποιούν τη στρατηγική τους δέουσας επιμέλειας στους 
εκπροσώπους των εργαζομένων τους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις 
επιχειρηματικές σχέσεις τους, και, κατόπιν αιτήματος, σε μία από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

Οι επιχειρήσεις κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες για τη στρατηγική δέουσας 
επιμέλειας στα δυνητικά επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματος και 
κατά τρόπο κατάλληλο για το πλαίσιο των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, για 

11 Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29).

12 Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 
κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 122 
της 16.5.2009, σ. 28).

13 Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού 
της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22).
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παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη την επίσημη γλώσσα της χώρας των ενδιαφερόμενων 
μερών.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις αναφορτώνουν τη 
στρατηγική δέουσας επιμέλειας ή τη δήλωση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης 
κινδύνου, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, σε ευρωπαϊκή κεντρική 
πλατφόρμα, υπό την εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών. Μια τέτοια πλατφόρμα θα 
μπορούσε να είναι το ενιαίο ευρωπαϊκό σημείο πρόσβασης που αναφέρει η Επιτροπή 
στο πρόσφατο σχέδιο δράσης της για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (COM/2020/590). Η 
Επιτροπή παρέχει τυποποιημένο υπόδειγμα για τον σκοπό της αναφόρτωσης των 
στρατηγικών δέουσας επιμέλειας στην ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα.

Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την 

πολυμορφία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την υποχρέωση που επιβάλλεται σε ορισμένες επιχειρήσεις από 
την οδηγία 2013/34/ΕΕ να ενσωματώνουν στις εκθέσεις διαχείρισής τους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών που 
εφαρμόζει η επιχείρηση, τουλάχιστον σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, καθώς και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που 
εφαρμόζονται. 

Άρθρο 8
Αξιολόγηση και επανεξέταση της στρατηγικής δέουσας επιμέλειας

1. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα της 
στρατηγικής δέουσας επιμέλειας και της εφαρμογής της τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
και την αναθεωρούν αναλόγως όποτε κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης.

2. Η αξιολόγηση και η αναθεώρηση της στρατηγικής δέουσας επιμέλειας διενεργούνται 
μέσω συζήτησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων, με τον ίδιο τρόπο όπως και ο 
καθορισμός της στρατηγικής δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 9
Μηχανισμοί καταγγελιών

1. Οι επιχειρήσεις προβλέπουν, τόσο ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την 
επίγνωση του κινδύνου όσο και ως σύστημα διαμεσολάβησης, μηχανισμό καταγγελιών 
που επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εύλογες ανησυχίες σχετικά 
με την ύπαρξη δυνητικών ή πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν τέτοιον μηχανισμό μέσω 
συμφωνιών συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, μέσω της συμμετοχής 
τους σε πλειονομερείς μηχανισμούς καταγγελιών ή μέσω της συμμετοχής τους σε μια 
συνολική συμφωνία-πλαίσιο.
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2. Οι μηχανισμοί καταγγελιών είναι νόμιμοι, προσβάσιμοι, προβλέψιμοι, ασφαλείς, 
δίκαιοι, διαφανείς, συμβατοί με τα δικαιώματα και προσαρμόσιμοι, όπως ορίζεται στα 
κριτήρια αποτελεσματικότητας για τους μη δικαστικούς μηχανισμούς καταγγελιών, 
στην αρχή 31 των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Γενικό Σχόλιο αριθ. 6 της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι μηχανισμοί αυτοί προβλέπουν τη 
δυνατότητα να εγείρονται ανησυχίες είτε ανώνυμα είτε εμπιστευτικά, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

3. Ο μηχανισμός καταγγελιών παρέχει έγκαιρες και αποτελεσματικές απαντήσεις στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο σε περιπτώσεις προειδοποιήσεων όσο και σε περιπτώσεις 
έκφρασης ανησυχιών.

4. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εύλογες ανησυχίες που 
εκφράζονται μέσω των μηχανισμών καταγγελιών τους και υποβάλλουν τακτικά 
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλες οι 
πληροφορίες δημοσιεύονται κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της μη αποκάλυψης της ταυτότητάς τους.

5. Στο πλαίσιο των μηχανισμών καταγγελιών μπορούν να υποβληθούν προτάσεις στην 
επιχείρηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των δυνητικών ή πραγματικών 
δυσμενών επιπτώσεων.

6. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τη θέση των ενδιαφερόμενων μερών, 
κατά την ανάπτυξη μηχανισμών καταγγελιών.

7. Η προσφυγή σε μηχανισμό καταγγελιών δεν εμποδίζει την πρόσβαση των 
καταγγελλόντων σε δικαστικούς μηχανισμούς.

Άρθρο 10
Εξωδικαστικά μέσα έννομης προστασίας

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια επιχείρηση διαπιστώνει ότι έχει προκαλέσει 
ή έχει συμβάλει στην πρόκληση δυσμενούς επίπτωσης, παρέχει επανόρθωση ή 
συνεργάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας επανόρθωσης. Όταν μια επιχείρηση 
διαπιστώνει ότι συνδέεται άμεσα με δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση, συνεργάζεται με τη διαδικασία 
επανόρθωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2. Η επανόρθωση μπορεί να προταθεί ως αποτέλεσμα διαμεσολάβησης μέσω του 
μηχανισμού καταγγελιών που προβλέπεται στο άρθρο 9. 

3. Η επανόρθωση καθορίζεται ύστερα από διαβούλευση με τα επηρεαζόμενα 
ενδιαφερόμενα μέρη και μπορεί να συνίσταται στα εξής: οικονομική ή μη οικονομική 
αποζημίωση, επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, δημόσια συγγνώμη, επιστροφή, 
αποκατάσταση ή συμβολή σε έρευνα. 

4. Οι επιχειρήσεις αποτρέπουν την πρόκληση πρόσθετης βλάβης παρέχοντας εγγυήσεις 
ότι η εν λόγω βλάβη δεν θα επαναληφθεί.
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5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρόταση επανόρθωσης από επιχείρηση δεν 
εμποδίζει τα θιγόμενα ενδιαφερόμενα μέρη να κινήσουν αστική διαδικασία σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, τα θύματα δεν υποχρεούνται να επιδιώκουν 
εξωδικαστικά μέσα έννομης προστασίας πριν από την άσκηση αγωγής ενώπιον 
δικαστηρίου, ούτε οι εν εξελίξει διαδικασίες ενώπιον μηχανισμού καταγγελιών 
εμποδίζουν την πρόσβαση των θυμάτων σε δικαστήριο. Οι αποφάσεις που εκδίδονται 
από μηχανισμό καταγγελιών εξετάζονται δεόντως από τα δικαστήρια, αλλά δεν είναι 
δεσμευτικές για αυτά.

Άρθρο 11
Τομεακά σχέδια δράσης για τη δέουσα επιμέλεια

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν την έγκριση προαιρετικών τομεακών ή 
διατομεακών σχεδίων δράσης δέουσας επιμέλειας σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο με 
στόχο τον συντονισμό των στρατηγικών δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε τομεακά ή διατομεακά σχέδια δράσης δέουσας 
επιμέλειας δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον καθορισμό τομεακών σχεδίων 
δράσης δέουσας επιμέλειας, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης κάθε επιχείρησης να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5.

3. Τα τομεακά σχέδια δράσης για τη δέουσα επιμέλεια μπορούν να προβλέπουν ενιαίο 
κοινό μηχανισμό καταγγελιών για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
τους. Ο μηχανισμός καταγγελιών είναι σύμφωνος με το άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας.

4. Η ανάπτυξη τομεακών μηχανισμών καταγγελιών εδράζεται στη θέση των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Άρθρο 12
Εποπτεία 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως έχει 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, και για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 είναι ανεξάρτητες και διαθέτουν τους πόρους όσον αφορά το 
προσωπικό, τους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές 
και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

3. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αρμοδίων αρχών έως τις …. [ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές των ονομασιών ή διευθύνσεων των 
αρμοδίων αρχών. 
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4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο των αρμοδίων αρχών, μεταξύ άλλων και στο 
διαδίκτυο. Η Επιτροπή επικαιροποιεί αυτόν τον κατάλογο.

Άρθρο 13
Έρευνες σχετικά με τις επιχειρήσεις

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 14 έχουν την 
εξουσία να διενεργούν έρευνες για να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν 
αντιμετωπίσει δυνητικές ή πραγματικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή διακυβέρνηση. Οι αρμόδιες αρχές 
εξουσιοδοτούνται να διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις, καθώς και συνεντεύξεις με 
ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν, ή με εκπροσώπους 
τους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση της στρατηγικής δέουσας 
επιμέλειας της επιχείρησης, της λειτουργίας του μηχανισμού καταγγελιών και 
επιτόπιους ελέγχους.

Οι επιχειρήσεις παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για να διευκολύνουν την εκτέλεση 
των ερευνών που τις αφορούν από τις αρμόδιες αρχές.

2. Οι έρευνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους, καθώς και σε περιπτώσεις που μια αρμόδια 
αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες για εικαζόμενη παραβίαση από επιχείρηση των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων και εύλογων ανησυχιών τρίτων μερών.

3. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 12 
διευκολύνουν την υποβολή από τρίτους τεκμηριωμένων και εύλογων ανησυχιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου με μέτρα όπως τα 
εναρμονισμένα έντυπα για την υποβολή ανησυχιών. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζουν ότι ο καταγγέλλων έχει το δικαίωμα να ζητήσει να παραμείνουν οι 
ανησυχίες του εμπιστευτικές ή ανώνυμες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 12 μεριμνούν ώστε το εν λόγω 
έντυπο να μπορεί να συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά.

4. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της 
έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή 
συντονισμός με άλλη εποπτική αρχή.

5. Εάν, στο πλαίσιο των ενεργειών που αναλαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, παραχωρεί 
στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εύλογο χρονικό περιθώριο για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων, εφόσον αυτή είναι δυνατή.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν η μη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία 
μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, μπορεί να διαταχθεί η λήψη προσωρινών 
μέτρων από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή, σε συμμόρφωση με την αρχή της 
αναλογικότητας, η προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση 
επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και δραστηριοποιούνται στην 
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εσωτερική αγορά, η προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων μπορεί να συνεπάγεται 
απαγόρευση λειτουργίας στην εσωτερική αγορά.

7. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για τις επιχειρήσεις 
που δεν λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα. 

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές τηρούν μητρώα των 
ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στα οποία αναφέρουν ιδίως τη φύση και 
τα αποτελέσματά τους, καθώς και αρχείο για τυχόν κοινοποίηση διορθωτικής ενέργειας 
δυνάμει του άρθρου 5. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
με τις σοβαρότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το εμπορικό απόρρητο.

Άρθρο 14
Κατευθυντήριες γραμμές

1. Για να υπάρχει σαφήνεια και βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, καθώς και συνέπεια 
μεταξύ των πρακτικών τους, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και τον ΟΟΣΑ, και με τη συνδρομή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, δημοσιεύει γενικές μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις σχετικά με τον βέλτιστο 
τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτική καθοδήγηση σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο η αναλογικότητα και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον 
αφορά τις επιπτώσεις, τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές μπορούν να 
εφαρμοστούν στις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
καθίστανται διαθέσιμες το αργότερο … [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας].

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τον ΟΟΣΑ, και με τη 
συνδρομή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
μπορεί να καταfτίζει ειδικές μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς.

3. Κατά την κατάρτιση των μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
τριμερής δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού με ορυκτά, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της 
ένδυσης και της υπόδησης, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές, οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για τον υπεύθυνο εταιρικό δανεισμό και την 
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αναδοχή εκδόσεων τίτλων, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και του FAO για 
υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων, το Γενικό Σχόλιο αριθ. 6 της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με κρατικές 
υποχρεώσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις του επιχειρηματικού τομέα στα δικαιώματα 
των παιδιών και η πρωτοβουλία της UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού και τις 
επιχειρηματικές αρχές. Η Επιτροπή επανεξετάζει περιοδικά τη συνάφεια των 
κατευθυντήριων γραμμών της και τις προσαρμόζει στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

4. Τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα επικαιροποιούνται τακτικά από την Επιτροπή και 
δημοσιοποιούνται προκειμένου να παρέχονται επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που κυρώνονται από κάθε εμπορικό εταίρο της 
Ένωσης. Η Επιτροπή συλλέγει και δημοσιεύει εμπορικά και τελωνειακά δεδομένα 
σχετικά με την προέλευση των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων και τελικών 
προϊόντων, και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για πρόκληση 
δυνητικών ή πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον και τη διακυβέρνηση που συνδέονται με ορισμένες χώρες ή περιοχές, 
τομείς και υποτομείς, καθώς και προϊόντα.

Άρθρο 15
Ειδικά μέτρα για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθεται ειδική πύλη για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της οποίας αυτές μπορούν να ζητούν καθοδήγηση και να λαμβάνουν 
περαιτέρω στήριξη και πληροφορίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια.

2. Προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που υπέχουν στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων της Ένωσης για τη στήριξη μικρών και επιχειρήσεων, οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη.

Άρθρο 16
Συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης

1. Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκό δίκτυο δέουσας επιμέλειας των αρμόδιων αρχών για 
να διασφαλίσει, από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 
12, τον συντονισμό και τη σύγκλιση των κανονιστικών, ερευνητικών και εποπτικών 
πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
εθνικών αρμόδιων αρχών.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, δημοσιεύει, με βάση τις πληροφορίες 
που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές και σε συνεργασία με άλλους 
εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου τομέα, ετήσιο πίνακα 
επιδόσεων δέουσας επιμέλειας.

Άρθρο 17
Άσκηση της εξουσιοδότησης
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1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους 
όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας]. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 τίθεται σε 
ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν αντίρρηση σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση της εν 
λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν αναλογικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της επιβολής τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και 
λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα των παραβιάσεων που διαπράχθηκαν και το κατά 
πόσον η παραβίαση έχει διαπραχθεί κατ’ επανάληψη.

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν ιδίως να επιβάλλουν αναλογικά πρόστιμα που 
υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης, να αποκλείουν 
προσωρινά ή επ’ αόριστον επιχειρήσεις από δημόσιες συμβάσεις, από κρατικές 
ενισχύσεις, από καθεστώτα δημόσιας στήριξης, συμπεριλαμβανομένων καθεστώτων 
που βασίζονται σε οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων και δάνεια, και να 
καταφεύγουν σε κατάσχεση εμπορευμάτων και σε άλλες κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις.

Άρθρο 19
Αστική ευθύνη
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1. Το γεγονός ότι μια επιχείρηση τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας δεν την 
απαλλάσσει από τυχόν ευθύνη που ενδέχεται να υπέχει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν καθεστώς ευθύνης βάσει του οποίου οι 
επιχειρήσεις μπορούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να υπέχουν ευθύνη και να 
παρέχουν αποκατάσταση για κάθε βλάβη που προκύπτει από δυνητικές ή πραγματικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τις οποίες έχουν προκαλέσει ή στις οποίες έχουν συμβάλει οι ίδιες ή 
επιχειρήσεις υπό τον έλεγχό τους μέσω πράξεων ή παραλείψεων.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το καθεστώς ευθύνης τους, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, είναι τέτοιο ώστε οι επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για να αποφύγουν την εν λόγω 
βλάβη ή ότι η βλάβη θα είχε προκληθεί ακόμη και αν είχε επιδειχθεί η δέουσα 
επιμέλεια, δεν θεωρούνται υπεύθυνες για την εν λόγω ζημία.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την άσκηση αγωγών 
αστικής ευθύνης σχετικά με βλάβη που προκύπτει από δυσμενείς επιπτώσεις στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον είναι εύλογη.

Άρθρο 20
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις … [24 μήνες από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 
εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

****

Εκτός από την πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία, 
η Επιτροπή υποβάλλει δύο συμπληρωματικές προτάσεις για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις14 («κανονισμός Βρυξέλλες Ι») και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το 

14 ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.
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εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)15, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη το 
ακόλουθο κείμενο που προτείνεται. 

****

15 ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40. 
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II. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ I)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και ε),

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών του 2011 για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν μια νέα εξέλιξη στη συζήτηση για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

2. Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών βασίζονται στο πλαίσιο 
«Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση» και εισάγουν τρεις πυλώνες στους 
οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση. Ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στο 
καθήκον του κράτους να παρέχει προστασία κατά των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ο δεύτερος στην εταιρική ευθύνη για σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ο τρίτος στο δικαίωμα του θύματος να έχει πρόσβαση σε 
πραγματική προσφυγή, σε περίπτωση προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του. 

3. Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών αναφέρονται εκτενώς στη δέουσα 
επιμέλεια, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του μηχανισμού για την εφαρμογή του 
δεύτερου πυλώνα του πλαισίου του ΟΗΕ, καθώς και της οδηγίας xxx/xxxx για την 
εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία, εισήχθησαν δεσμευτικές 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, σε επίπεδο Ένωσης, για τις επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

4. Για να εφαρμοστεί ο τρίτος πυλώνας του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 
πρέπει να τροποποιηθεί.

5. Ο παρών κανονισμός εισάγει μια νέα παράγραφο 5 στο άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1215/2012, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
μπορούν να κληθούν να λογοδοτήσουν για τον ρόλο τους σε παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Η νέα αυτή διάταξη επεκτείνει τη 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών, τα οποία θα μπορούσαν να 
εκδικάζουν σχετιζόμενες με επιχειρήσεις αστικές αξιώσεις κατά επιχειρήσεων της 
ΕΕ που αφορούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από θυγατρικές ή 
προμηθευτές τους σε τρίτες χώρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διάταξη 
απαιτεί από την επιχείρηση να έχει συμβατική σχέση με τον προμηθευτή. 

6. Ο παρών κανονισμός εισάγει περαιτέρω ένα νέο άρθρο 26α το οποίο προβλέπει 
αναγκαστική δικαιοδοσία (forum necessitatis) που θα πρέπει να εξαρτάται από δύο 
στοιχεία, και συγκεκριμένα από τον κίνδυνο αρνησιδικίας στην τρίτη χώρα όπου 
έχει διαπραχθεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την ύπαρξη 
αρκούντως στενού δεσμού με το οικείο κράτος μέλος. Αυτό το είδος διάταξης 
υπάρχει ήδη στο δίκαιο της ΕΕ, για παράδειγμα στο άρθρο 11 του κανονισμού 
650/2012 για θέματα κληρονομικής διαδοχής και στο άρθρο 7 του κανονισμού 
4/2009 για τις υποχρεώσεις διατροφής. Η νέα αυτή διάταξη απονέμει 
κατ’ εξαίρεση δικαιοδοσία στα δικαστήρια των κρατών μελών, όταν αυτά δεν 
έχουν δικαιοδοσία, δυνάμει άλλης διάταξης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1215/2012, να αποφαίνονται επί αστικών αξιώσεων που σχετίζονται με 
επιχειρήσεις και αφορούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οποίες 
ασκούνται κατά επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες, αλλά εντός της 
αλυσίδας εφοδιασμού μιας επιχείρησης της ΕΕ, υπό τον όρο ότι η διαδικασία δεν 
είναι εύλογο ή είναι αδύνατο να κινηθεί ή να διεξαχθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα 
με την οποία συνδέεται στενά η υπόθεση. Η διάταξη απαιτεί, περαιτέρω, η 
διαφορά να έχει ικανή συνάφεια με το κράτος μέλος του επιληφθέντος 
δικαστηρίου.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 8 παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 5:

(5) Όσον αφορά αστικές αξιώσεις που σχετίζονται με επιχειρήσεις και αφορούν 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της αλυσίδας αξίας στο πλαίσιο της 
οδηγίας xxx/xxxx για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία, μια 
επιχείρηση που έχει την έδρα της σε κράτος μέλος μπορεί επίσης να εναχθεί στο κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της ή στο οποίο δραστηριοποιείται, όταν η ζημία που 
προκλήθηκε σε τρίτη χώρα μπορεί να καταλογιστεί σε θυγατρική ή άλλη επιχείρηση με 
την οποία η μητρική εταιρεία διατηρεί επιχειρηματική σχέση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 της οδηγίας xxx/xxxx για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική 
λογοδοσία. 
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(2) Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 26α: 

Άρθρο 26a

Όσον αφορά τις αστικές αξιώσεις που σχετίζονται με επιχειρήσεις και αφορούν 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της αλυσίδας αξίας μιας εταιρείας που 
είναι εγκατεστημένη ή δραστηριοποιείται στην Ένωση στο πλαίσιο της οδηγίας 
xxx/xxxx για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία, όταν ο παρών 
κανονισμός δεν απονέμει δικαιοδοσία σε κανένα δικαστήριο κράτους μέλους, τα 
δικαστήρια ενός κράτους μέλους μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να επιληφθούν της 
υπόθεσης, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη 
ή του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και ιδίως: εφόσον δεν είναι ευλόγως 
δυνατή ή είναι ανέφικτη η έναρξη ή η διεξαγωγή διαδικασίας σε τρίτο κράτος με το 
οποίο η διαφορά παρουσιάζει στενή σχέση, ή β) εφόσον δικαστική απόφαση εκδοθείσα 
επί της απαίτησης σε τρίτο κράτος δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί και να εκτελεσθεί 
στο κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω 
κράτους και η εν λόγω αναγνώριση και η εκτέλεση είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων του ενάγοντος, και η διαφορά έχει ικανή συνάφεια με το κράτος μέλος 
του επιληφθέντος δικαστηρίου.

III. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη 
II)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ),

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. Η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει, προκειμένου να βελτιωθούν 
η προβλεψιμότητα της έκβασης των διαφορών, η ασφάλεια του εφαρμοστέου δικαίου 
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και η ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων, ότι οι κανόνες σύγκρουσης 
νόμων που ισχύουν στα κράτη μέλη ορίζουν ως εφαρμοστέο το αυτό εθνικό δίκαιο 
ανεξαρτήτως της χώρας ενώπιον των δικαστηρίων της οποίας ασκείται η αγωγή. 

2. Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II).

3. Ο κανονισμός Ρώμη ΙΙ θεσπίζει, στο άρθρο 4 παράγραφος 1, έναν γενικό κανόνα, 
σύμφωνα με τον οποίο το εφαρμοστέο δίκαιο επί εξωσυμβατικής ενοχής η οποία 
απορρέει από αδικοπραξία είναι το δίκαιο της χώρας στην οποία επέρχεται η ζημία, 
ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός καθώς και της 
χώρας ή των χωρών στις οποίες το εν λόγω γεγονός παράγει έμμεσα αποτελέσματα.

4. Η εφαρμογή του γενικού κανόνα του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού Ρώμη 
ΙΙ μπορεί προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους ενάγοντες που είναι θύματα 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι εταιρείες 
είναι μεγάλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται σε χώρες με χαμηλά πρότυπα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να λάβουν δίκαιη 
αποζημίωση. Ωστόσο, ο κανονισμός Ρώμη ΙΙ, ενώ περιέχει ειδικές διατάξεις για 
ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής ζημίας, δεν 
περιλαμβάνει καμία ειδική διάταξη σχετικά με αγωγές στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σχετιζόμενες με τις επιχειρήσεις.

5. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ο κανονισμός Ρώμη ΙΙ θα πρέπει να 
τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβει ειδική διάταξη σχετικά με την επιλογή του 
εφαρμοστέου δικαίου σε σχετιζόμενες με επιχειρήσεις αστικές διαδικασίες που 
αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες εικάζεται ότι έχουν 
διαπραχθεί από εταιρείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, και προκειμένου οι ενάγοντες – 
θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εικάζεται ότι έχουν 
διαπραχθεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση – να μπορούν να 
επιλέγουν ένα δίκαιο με υψηλά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να προστεθεί νέο άρθρο 26α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007, ώστε τα 
θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις 
να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του δικαίου της χώρας στην οποία επήλθε η ζημία 
(lex loci damni), του δικαίου της χώρας στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός 
(lex loci delicti commissi) και του δικαίου του τόπου όπου η εναγόμενη επιχείρηση 
έχει την εγκατάστασή της ή, ελλείψει εγκατάστασης στο κράτος μέλος, του τόπου 
όπου δραστηριοποιείται. 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές 
(«Ρώμη II»)

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 864/2007 τροποποιείται ως εξής:

(1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:



PE657.191v02-00 56/97 RR\1224718EL.docx

EL

Άρθρο 6a
Αγωγές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετιζόμενες με τις 

επιχειρήσεις

Όσον αφορά αστικές αξιώσεις που σχετίζονται με επιχειρήσεις και αφορούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της αλυσίδας αξίας μιας επιχείρησης που έχει την έδρα της σε 
κράτος μέλος της Ένωσης ή δραστηριοποιείται στην Ένωση στο πλαίσιο της οδηγίας xxx/xxxx 
για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο σε 
εξωσυμβατική ενοχή που απορρέει από την προκληθείσα ζημία είναι το δίκαιο που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, εκτός εάν το πρόσωπο που ζητεί αποζημίωση επιλέξει 
να θεμελιώσει την αξίωσή του στο δίκαιο της χώρας στην οποία επήλθε το ζημιογόνο γεγονός 
ή στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η μητρική εταιρεία ή, εάν δεν έχει έδρα 
σε κράτος μέλος, στο δίκαιο της χώρας στην οποία αυτή δραστηριοποιείται.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την 
εταιρική λογοδοσία
(2020/2129(INL))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Raphaël Glucksmann

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση οφείλει να προάγει και να εδραιώνει την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, που προστατεύονται από 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ο Χάρτης»), προκειμένου να διασφαλίζεται η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η συνοχή μεταξύ της εξωτερικής της δράσης και των λοιπών 
πολιτικών της· σημειώνει ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναγνωρίσει 
σαφώς ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις στο σύνολο 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των αλυσίδων αξίας και εφοδιασμού είναι 
απαραίτητος για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ· αναγνωρίζει 
ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν ολοένα και επιτακτικότερα από τις εταιρείες να 
ακολουθούν μια αποτελεσματική πολιτική κοινωνικής ευθύνης·

2. σημειώνει ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ευκαιρίες μεγέθυνσης και ανάπτυξης και 
έχει επιτείνει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κοινωνιών, με αποτέλεσμα αυξανόμενος 
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αριθμός αγαθών να προέρχονται από πολύπλοκες διακρατικές αλυσίδες εφοδιασμού και 
οι αποφάσεις που λαμβάνουν ενωσιακές επιχειρήσεις που προέρχονται από την 
εσωτερική αγορά της ΕΕ ή δραστηριοποιούνται σε αυτή να έχουν ενδεχομένως 
αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το περιβάλλον· 
σημειώνει ότι η Ένωση, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, θα 
πρέπει να πρωτοστατήσει στον παγκόσμιο διάλογο για την εταιρική λογοδοσία·

3. τονίζει ότι η δημοκρατία, η οποία προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, είναι η μόνη μορφή διακυβέρνησης που συνάδει με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας υπονομεύουν σφόδρα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή στις οικείες δράσεις εξωτερικής 
πολιτικής να συμπεριλαμβάνει πάντα διατάξεις και συζητήσεις για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

4. υπενθυμίζει ότι σε κάθε οικονομία της αγοράς οι επιχειρήσεις λειτουργούν με κίνητρο 
να αποκομίσουν κέρδος, δηλαδή να περιέλθουν στην κατάσταση όπου το σύνολο των 
εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εξόδων· σημειώνει, ωστόσο, ότι στις 
επιχειρηματικές αποφάσεις ορισμένων εταιρειών ενδέχεται να μη λαμβάνεται επαρκώς 
υπόψη το μακροπρόθεσμο κόστος των βραχυπρόθεσμων κερδών τους, όπως οι 
συνθήκες εργασίας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, που μπορεί να έχουν αντίκτυπο 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
τους· υπογραμμίζει ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώνονται 
συχνά σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, ιδίως κατά την προμήθεια πρώτων υλών 
και την κατασκευή προϊόντων, σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, κατά κύριο λόγο στις 
εξορυκτικές βιομηχανίες και στο πλαίσιο εξαγορών και αναπτυξιακών έργων μεγάλης 
κλίμακας, και πλήττουν ιδιαίτερα τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τις τοπικές κοινότητες 
και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος· τονίζει 
ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών 
επισήμανε πρόσφατα ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ρύθμιση των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων·

5. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση και 
ταπείνωση ανθρώπων στο πλαίσιο πρακτικών καταναγκαστικής εργασίας που 
προσιδιάζουν στη δουλεία και πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπους, από τις οποίες, το 
2019, επωφελήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο ορισμένες εταιρείες, δημόσιες ή ιδιωτικές 
οντότητες ή άτομα· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την απαράδεκτη 
κατάσταση της παιδικής εργασίας η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις αφορά 152 
εκατομμύρια παιδιά, εκ των οποίων τα 72 εκατομμύρια εργάζονται υπό επικίνδυνες 
συνθήκες ενώ πολλά από αυτά εξαναγκάζονται να εργαστούν διά της βίας, με 
εκβιασμούς και άλλα παράνομα μέσα· επισημαίνει την ειδική ευθύνη που φέρουν οι 
εταιρείες στο θέμα της προστασίας, ιδίως των παιδιών, και της πρόληψης κάθε μορφής 
παιδικής εργασίας·

6. σημειώνει ότι τα θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα 
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κατοχυρώνονται σε διάφορες διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
μορφωτικά δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς και στον Χάρτη· τονίζει ότι το 
δικαίωμα στην εργασία, η ελεύθερη επιλογή απασχόλησης και η αμοιβή που 
διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους 
αποτελούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 23 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
ανεπαρκής κρατική επιθεώρηση εργασίας, το περιορισμένο δικαίωμα επανόρθωσης, το 
εξοντωτικό ωράριο εργασίας, οι μισθοί φτώχειας, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων και άλλες μορφές διακρίσεων εξακολουθούν να αποτελούν πηγή σοβαρής 
ανησυχίας σε ολοένα και περισσότερες χώρες, ιδίως στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες 
εξαγωγών·

7. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης, των 
ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος σύστασης συνδικαλιστικών ενώσεων και 
συμμετοχής σε αυτές, του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, 
καθώς και του δικαιώματος ισότιμης αμοιβής, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, μεταξύ 
άλλων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

8. τονίζει ότι το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου 
αποτελούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 8 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 2 παράγραφος 
3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), καθώς 
και στα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 47 του Χάρτη· υπογραμμίζει ότι η 
Ένωση, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει να προάγει, να προστατεύει και 
να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να βοηθά ώστε να 
προωθούνται τα δικαιώματα των θυμάτων παραβιάσεων και καταπατήσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις και συνιστούν αξιόποινες 
πράξεις σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες 2011/36/ΕΕ1 και 2012/29/ΕΕ2 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· προτείνει οι δικαστικές αρχές να 
έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν δράση σε περίπτωση καταγγελιών από τρίτους 
μέσω ασφαλών και προσβάσιμων διαύλων χωρίς την απειλή αντιποίνων·

9. τονίζει ότι, όπως επισημαίνεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για 
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κράτη έχουν καθήκον να παρέχουν 

1 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
2 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(EΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).
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προστασία κατά των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από 
τρίτους, μεταξύ άλλων από επιχειρήσεις, εντός της επικράτειας ή/και της δικαιοδοσίας 
τους· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη δεν έχουν κατορθώσει να 
εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
τονίζει περαιτέρω ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται, και να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις των εν λόγω δραστηριοτήτων στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων 
εξασφαλίζοντας την παροχή μέσων έννομης προστασίας στα θύματα·

10. επισημαίνει ότι, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, καθώς και για τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά, περιγράφεται διεξοδικότερα ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
μπορούν να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα δικαιώματα των καταναλωτών και 
την εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδέονται με τις 
δραστηριότητές τους, τις αλυσίδες εφοδιασμού τους ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις· 
εκτιμά ότι η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει, σταδιακά και με εποικοδομητικό τρόπο, 
να αξιοποιήσει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ· 
υπενθυμίζει ότι για τους τομείς υψηλού κινδύνου θα απαιτηθούν ειδικές διαδικασίες και 
υποχρεώσεις για ειδικές τομεακές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την 
προσέγγιση του ΟΟΣΑ και ζητεί να παρασχεθεί ειδική τεχνική βοήθεια στις 
επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να 
μπορούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας·

11. εκφράζει τη στήριξή του στο ψήφισμα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες του 2014 που θεσπίζει ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας με 
εντολή την εκπόνηση νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις διεθνικές εταιρείες 
και άλλες επιχειρήσεις, με σκοπό τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει την ανακοίνωση του 
Επιτρόπου Εμπορίου, Valdis Dombrovskis, της 2ας Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την 
οποία η Ένωση θα συμμετάσχει εκ νέου στη διαδικασία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
προορατική και ουσιαστική συμμετοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στη 
διαδικασία, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση της Ένωσης υπέρ των πολυμερών λύσεων σε 
κοινά προβλήματα·

12. σημειώνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στις διαδοχικές ειδικές εκθέσεις τους σχετικά με τις 
υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα σε ασφαλές, 
καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, αναγνωρίζουν την άμεση σχέση μεταξύ της 
πλήρους άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοποικιλότητας, καθιστώντας 
σαφές ότι η απώλεια και η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας υπονομεύουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, την τροφή και το νερό· σημειώνει ότι τα κράτη 
μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·



RR\1224718EL.docx 61/97 PE657.191v02-00

EL

13. τονίζει ότι η διαφθορά στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών μπορεί να έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και στην ακεραιότητα 
του δικαστικού συστήματος, υπονομεύει δε εγγενώς το ανθρώπινο δικαίωμα σε 
αμερόληπτο δικαστήριο, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα του θύματος σε 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας· τονίζει ότι η διαφθορά μπορεί να οδηγήσει 
σε περιστατικά συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, όταν, για παράδειγμα, εμποδίζεται η πρόσβαση 
μεμονωμένων ατόμων σε αγαθά και υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν τα κράτη για 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν 
ενθαρρύνεται η παράνομη απόκτηση ή ιδιοποίηση γης από επιχειρήσεις ή 
διευκολύνεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή όταν 
χορηγούνται παράνομες άδειες ή παραχωρήσεις σε επιχειρήσεις του εξορυκτικού 
τομέα·

14. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως 
τις προσπάθειες των ΜΜΕ, να εφαρμόσουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να 
υλοποιήσουν τις οικείες πολιτικές εταιρικής ευθύνης ώστε να σεβαστούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· χαιρετίζει τις εντατικές αυτές προσπάθειες και τις διάφορες πολιτικές και 
τα νομοθετήματα που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη για την προώθηση ή την 
επιβολή της δέουσας επιμέλειας· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένους τομείς, εφαρμόζονται 
ήδη προγράμματα, πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης με στόχο την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και τη συμβολή 
στην ενημέρωση των καταναλωτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις αγορές τους 
με βάση τις επιδόσεις των εταιρειών όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα 
κριτήρια βιωσιμότητας· σημειώνει, ωστόσο, ότι, ενώ η κατάσταση ορισμένων 
εργαζομένων σε ό, τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει βελτιωθεί, είναι πολλά αυτά 
που πρέπει να γίνουν, καθώς μόνο το 37 % των επιχειρήσεων επιδεικνύουν επί του 
παρόντος δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού τους και μόνο το 16 % 
καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· τονίζει ότι οι τρέχουσες πολιτικές δεν 
επιτυγχάνουν πάντα τον στόχο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι 
στις καταπατήσεις και τις παραβιάσεις και της πρόληψης των φαινομένων αυτών· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει νομοθετική πρόταση για να καλυφθεί αυτό το κενό·

15. σημειώνει ότι ο ΟΟΣΑ έχει διαπιστώσει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κρίση 
COVID-19 με τρόπο ο οποίος μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις για τους 
εργαζομένους και τις αλυσίδες εφοδιασμού, αναπτύσσουν πιο μακροπρόθεσμη αξία και 
ανθεκτικότητα, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους βραχυπρόθεσμα και τις προοπτικές 
τους για ανάκαμψη σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

16. σημειώνει ότι διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, επιχειρήσεων, εταιρειών και 
επενδυτών ζητούν να θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο νομοθεσία που θα προβλέπει 
υποχρεωτικά δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να 
εναρμονιστούν τα πρότυπα εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και να διασφαλιστούν 
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ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου 
και επιχειρηματική βεβαιότητα· τονίζει ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις πρέπει να είναι 
αρκούντως σαφείς προκειμένου οι εταιρείες να μπορούν να συμμορφώνονται· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων για τους σκοπούς 
λεπτομερούς ανάλυσης και ελέγχου καταλληλότητας του πρόσθετου κόστους και των 
υποχρεώσεων και των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις της Ένωσης, που προκύπτουν 
από τους κανόνες δέουσας επιμέλειας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και, στη συνέχεια, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, να τους παράσχει πρόσθετη στήριξη στην εφαρμογή 
κατευθυντήριων γραμμών για τη δέουσα επιμέλεια και σχετικών κανόνων και 
κανονισμών, ιδίως μέσω της κατάρτισης, από την Επιτροπή, ειδικών ανά τομέα 
κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες, με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή 
των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και 
της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εργαζομένων, των 
κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του περιβάλλοντος, και των αυτοχθόνων·

17. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να απαιτείται από τις εταιρείες τρίτων χωρών που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί ακόμη συμπληρωματικά 
μέτρα, όπως απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων που σχετίζονται με σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως καταναγκαστική ή παιδική εργασία· 
ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να ενισχυθεί η ανιχνευσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, 
με βάση τους κανόνες καταγωγής του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, για τις εταιρείες της Ένωσης, τις 
εγκατεστημένες εταιρείες ή τις εταιρείες τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, που θα επιβάλλει νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά τον εντοπισμό, 
την άρση, την πρόληψη και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων σε όλο το μήκος 
των αλυσίδων εφοδιασμού τους και θα θεσπίζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
παρακολούθησης και επιβολής· υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην πρόβλεψη αποτελεσματικών μέσων έννομης προστασίας 
για τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιακών δικαιωμάτων, και παραβιάσεων των περιβαλλοντικών προτύπων, με 
κατάλληλο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω βελτιώσεων ως προς τον σεβασμό των εν λόγω 
δικαιωμάτων και προτύπων· 

19. υπενθυμίζει ότι χρειάζεται ένα ενιαίο εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τη 
διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1). 
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οικονομικούς φορείς με έδρα την Ένωση και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις και οι ανταγωνιστές της Ένωσης παγκοσμίως να τηρούν 
ισότιμα πρότυπα, προκειμένου να μη βρίσκονται οι εταιρείες σε μειονεκτική 
ανταγωνιστική θέση επειδή επιδεικνύουν υπευθυνότητα· υπενθυμίζει, για τον σκοπό 
αυτό, ότι είναι σημαντικό η πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την άσκηση της 
εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την κύρωση εμπορικών 
και επενδυτικών συμφωνιών· τονίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης στη συνεργασία τους με τον επιχειρηματικό τομέα και όλους τους άλλους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε τρίτες χώρες κατά την εφαρμογή των 
απαιτήσεων και των προτύπων δέουσας επιμέλειας της Ένωσης·

20. συνιστά να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας, όπως επιτάσσει η 
νομοθεσία της Ένωσης, ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές ή πραγματικές αρνητικές 
επιπτώσεις και παραβιάσεις που έχει προξενήσει μια επιχείρηση ή με τις οποίες μπορεί 
να συνδέεται μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού της·

21. συνιστά η νομοθεσία της Ένωσης να καλύπτει όλες τις εταιρείες και όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων· συνιστά οι μελλοντικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας της Ένωσης να ακολουθούν αναλογική 
προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με βάση 
στοιχεία όπως ο τομέας δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της στην αλυσίδα εφοδιασμού της· ζητεί να παρέχονται ειδικές 
απαλλαγές στις ΜΜΕ για να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική και κανονιστική 
επιβάρυνση αυτών των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων·

22. αναγνωρίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν και αυτά αντίκτυπο στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον παγκοσμίως, μέσω των επενδυτικών τους 
αποφάσεων και δραστηριοτήτων· συνιστά, ως εκ τούτου, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, να δεσμεύονται από τις 
μελλοντικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας·

Εμβέλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

23. συνιστά οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας να ισχύουν για όλες τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και 
αλληλένδετα και θα πρέπει να προάγονται και να εφαρμόζονται με δίκαιο και ισότιμο 
τρόπο χωρίς διακρίσεις·

24. συνιστά η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για την 
εσωτερική αγορά να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν 
τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός 
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όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, 
τουλάχιστον, των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις εννέα βασικές διεθνείς Συνθήκες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στη Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα 
δικαιώματα στην εργασία και σε όλες τις θεμελιώδεις Συμβάσεις της ΔΟΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης περί των ιθαγενών λαών και των λαών με 
φυλετική συγκρότηση, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την ΕΣΔΑ, 
που δεσμεύουν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη με 
βάση το δίκαιο της Ένωσης και τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών 
μελών·

25. σημειώνει ότι ο Χάρτης ισχύει για όλη την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και για τις 
εθνικές αρχές όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 
τρίτες χώρες·

26. σημειώνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα ευάλωτων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο τρωτότητας και 
περιθωριοποίησης· τονίζει, ως προς το θέμα αυτό, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, πρέπει να 
καλύπτονται όλα τα δικαιώματα των πλέον επηρεαζόμενων ομάδων τα οποία 
κατοχυρώνονται βάσει της τοπικής, εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας·

27. ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική έρευνα σχετικά με 
εταιρείες με έδρα το Xinjiang οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ένωση, για να 
εντοπίσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με 
την καταπίεση των Ουιγούρων·

28. υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα έχει αναδείξει τον διαφοροποιημένο και δυσανάλογο αντίκτυπο 
των εμπορικών δραστηριοτήτων στις γυναίκες και τα κορίτσια, και έχει επισημάνει ότι 
η δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να καλύπτει τόσο 
τις πραγματικές όσο και τις δυνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των γυναικών·

29. υπενθυμίζει ότι, όπως έχει επισημάνει ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, τα δικαιώματα στη ζωή, την υγεία, την 
τροφή, το νερό και την ανάπτυξη, καθώς και το δικαίωμα σε ασφαλές, καθαρό, υγιές 
και βιώσιμο περιβάλλον, είναι απαραίτητα για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει ότι ο ειδικός εισηγητής επισήμανε επίσης ότι η απώλεια 
βιοποικιλότητας υπονομεύει την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 
τα κράτη θα πρέπει να ρυθμίζουν τη ζημία που προκαλούν στη βιοποικιλότητα 
ιδιωτικοί φορείς και κυβερνητικοί οργανισμοί· επισημαίνει ότι, στο ψήφισμά της 
64/292, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ως ανθρώπινο 
δικαίωμα το δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και σε αποχέτευση· 
συνιστά τα εν λόγω δικαιώματα να προστατεύονται από οποιαδήποτε νομοθεσία 
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ενδέχεται να προταθεί·

30. σημειώνει ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχουν 
δηλώσει ότι η κλιματική αλλαγή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πλήρη και 
αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι τα κράτη 
μέλη οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την αντιμετώπιση των 
δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· εμμένει στην άποψη ότι, οποιαδήποτε 
νομοθεσία προταθεί σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων, πρέπει να 
συνάδει με τη συμφωνία του Παρισιού·

31. σημειώνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους με τρόπο που 
όχι μόνο αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιωσιμότητα και προκαλεί υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, αλλά έχει επίσης σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα τοπικών κοινοτήτων, ιδίως 
για τους αυτόχθονες και τις μειονότητες· σημειώνει ότι οι εν λόγω επιχειρηματικές 
πρακτικές παραβιάζουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και την αρχή της 
διαρκούς κυριαρχίας, πρόσβασης και άσκησης ελέγχου επί των φυσικών τους πόρων, 
αρχή που κατοχυρώνεται στην απόφαση 1803 (XVII) της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ· συνιστά η μελλοντική νομοθεσία να απαιτεί από τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων σύμφωνα με την προσήλωσή τους στις αρχές που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμελιωδών αρχών της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αυτοδιάθεσης των λαών·

32. σημειώνει ότι η συστημική διαφθορά παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της 
λογοδοσίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στην 
αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση 
του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών 
σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές για 
την πρόληψη της διαφθοράς· τονίζει ότι οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία για τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας·

33. σημειώνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις, λόγω της δικής τους δραστηριότητας ή της 
δραστηριότητας των επιχειρηματικών εταίρων τους σε περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις, ή λόγω των επιχειρηματικών τους σχέσεων με κρατικούς ή μη 
παράγοντες που εμπλέκονται σε παγκόσμιες συγκρούσεις, κατηγορούνται ότι 
αποκομίζουν κέρδη από εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή 
ακόμη και ότι συνεργούν σε αυτά· συνιστά, προκειμένου να αποφευχθούν ουσιαστικοί 
κίνδυνοι σοβαρών καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρών 
παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της δέουσας 
επιμέλειας που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία στις παραβιάσεις του διεθνούς 
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ποινικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για τις οποίες ευθύνονται 
άμεσα επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ενισχυμένη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ή σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να συνάψουν σχέσεις σε περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις,· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και τις εταιρείες που 
λαμβάνουν ενωσιακά κονδύλια, όταν είναι καταχωρισμένες σε εκθέσεις ή βάσεις 
δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες 
συνδεόμενες με καταστάσεις που προκαλούν διεθνή ανησυχία, συγκεκριμένα σε 
προσαρτημένα ή κατεχόμενα εδάφη, και ζητεί να εκπονηθεί από την Επιτροπή μελέτη 
στο πεδίο αυτό· συνιστά η μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης να απαιτεί από τις 
εταιρείες να τηρούν τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα δύο πρόσθετα Πρωτόκολλα, 
όπως αποσαφηνίζονται από τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP), τους Κανόνες της Χάγης και το 
Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

Βασικές συστάσεις

Διαδικασία και υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας

34. συνιστά οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια των 
επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος να 
βασίζονται στην αρχή της εταιρικής ευθύνης για σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως διατυπώνεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για 
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να διασφαλίζουν την τήρησή τους και να 
αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα με τις οποίες 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να 
διαθέτουν ενσωματωμένη πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και κατάλληλα και επαρκή μέτρα 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
έναντι παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις, χωρίς 
τον κίνδυνο αντιποίνων· τα μέσα αυτά έννομης προστασίας θα πρέπει να συνεκτιμούν 
τη διάσταση του φύλου·

35. εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους και οι 
αγοραστικές τους πρακτικές δεν υπονομεύουν την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος· εμμένει στην άποψη ότι δεν πρέπει να προωθούν, 
να προκαλούν, να συγκαλύπτουν ή να υποστηρίζουν πολιτικές και δραστηριότητες που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε να 
συμμετέχουν ή να συμβάλλουν σε αυτές με οποιονδήποτε τρόπο· υπογραμμίζει ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, κάθε 
προσπάθεια για τον εντοπισμό, την άρση, την πρόληψη, τον μετριασμό, την 
παρακολούθηση και την αποκατάσταση των δυσμενών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι η 
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διαδικασία δέουσας επιμέλειας είναι συνεχής, εστιάζει στην πρόληψη και 
προσανατολίζεται στους κινδύνους·

36. τονίζει ότι, λόγω πολλαπλών παραγόντων, όπως, για παράδειγμα, το φύλο, η ηλικία, η 
εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία, η 
κοινωνική θέση και το καθεστώς απασχόλησης, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές 
ενώσεις, το καθεστώς του μετανάστη ή του πρόσφυγα, το καθεστώς του αυτόχθονα, η 
έκθεση σε συγκρούσεις ή βία ή άλλοι παράγοντες, οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα μπορεί να αφορούν συγκεκριμένους κατόχους δικαιωμάτων και ευάλωτες 
ομάδες· συνιστά η ισότητα των φύλων να αντιμετωπιστεί ως οριζόντιο ζήτημα και να 
διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τον διαφοροποιημένο δυνητικό 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους, όπως συνιστά η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κατευθυντήριες γραμμές 
της για θέματα φύλου σε σχέση με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για 
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στις 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, μεταξύ άλλων στο στάδιο της εκτίμησης επιπτώσεων 
ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και των διαδικασιών προσφυγής·

37. εμμένει στην άποψη ότι το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 
πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο παραβιάσεων και να είναι συγκεκριμένο για κάθε 
χώρα – συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης του περιφερειακού και τοπικού πλαισίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και τομέα δραστηριότητας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών, κατά την αξιολόγηση της 
σοβαρότητας των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής τρεις παράγοντες: η κλίμακα των επιπτώσεων, το εύρος των επιπτώσεων 
και το κατά πόσον οι επιπτώσεις είναι ανεπανόρθωτες·

Διαφάνεια, υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει κριτηρίων αναφοράς για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα

38. επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι και οι παραβιάσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
τελούν σε συνάρτηση με συγκεκριμένο πλαίσιο και ότι, οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 
αξιολογούν με ακρίβεια τους κινδύνους και να προλαμβάνουν και να επανορθώνουν τις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να ενημερώνονται στο πλαίσιο 
ουσιαστικής συνεργασίας με πληττόμενους κατόχους δικαιωμάτων και κοινότητες και 
από αξιόπιστες και ανεξάρτητες επιστημονικές πηγές, κάτι για το οποίο η διαφάνεια 
έχει κρίσιμη σημασία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν 
οι εθνικοί οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι 
ΜΚΟ, οι εποπτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως, για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Έθνη, η ΔΟΕ και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, οι εποπτικοί μηχανισμοί του ΟΑΣΕ και ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σχετικές πηγές πληροφόρησης και 
υποβολής εκθέσεων· προτείνει η νομοθεσία της Ένωσης να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων και συνεκτικών μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του αντικτύπου 
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στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, 
βάσει των ισχυόντων διεθνών κατευθυντήριων πλαισίων (συγκεκριμένα, των 
κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ, εξειδικευμένων διεθνών 
υπηρεσιών, καθώς και εργαλείων της κοινωνίας των πολιτών) και βάσει της ταξινομίας 
της Ένωσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

39. σημειώνει ότι, προκειμένου να αξιολογούνται οι κίνδυνοι για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι παραβιάσεις και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, είναι απαραίτητο να 
διενεργείται ανεξάρτητη παρακολούθηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στο περιβάλλον και των συνθηκών εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού, και ότι θα 
πρέπει να συμμετέχουν πλήρως οι αρμόδιοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των πληττόμενων κοινοτήτων· τονίζει ότι ορισμένες ομάδες ενδέχεται 
να συναντούν συγκεκριμένα εμπόδια στην πλήρη ανάμειξη και συμμετοχή· σημειώνει 
ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια αυτά και να εγγυώνται την 
ασφαλή συμμετοχή των κατόχων δικαιωμάτων χωρίς τον φόβο αντιποίνων·

40. σημειώνει ότι η δέουσα επιμέλεια προϋποθέτει επίσης μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των μέτρων μέσω ενδεδειγμένων ελέγχων 
και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων με την περιοδική κατάρτιση 
εκθέσεων δημόσιας αξιολόγησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια της εταιρείας και των 
πορισμάτων τους σε τυποποιημένη μορφή, βάσει κατάλληλου και συνεκτικού πλαισίου 
υποβολής εκθέσεων· συνιστά οι εκθέσεις αυτές να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
διαθέσιμες, ιδίως σε όσους πλήττονται ή ενδέχεται να πληγούν· δηλώνει ότι οι 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολιτική 
ανταγωνισμού και το έννομο συμφέρον προστασίας της εσωτερικής επιχειρηματικής 
τεχνογνωσίας και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε δυσανάλογα εμπόδια ή οικονομική 
επιβάρυνση για τις εταιρείες·

41. τονίζει ότι η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα και την πρωταρχική 
κατευθυντήρια αρχή της διαδικασίας εντοπισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
και ότι η εξωτερική συμμετοχή, εποπτεία και επαλήθευση αποτελούν βασικά στοιχεία 
της άρτιας και ουσιαστικής δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιολόγησής της· ζητεί η ενωσιακή νομοθεσία για τη 
δέουσα επιμέλεια να απαιτεί την περιοδική παρακολούθηση της διαδικαστικής 
συμμόρφωσης και τη δημοσίευση καταλόγων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής για τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, τη δημοσίευση εκθέσεων δέουσας επιμέλειας και την 
αξιολόγηση των εκθέσεων μέσω επιγραμμικών δημόσιων αποθετηρίων· θεωρεί ότι οι 
εκθέσεις αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω ενιαίας κεντρικής πλατφόρμας·

42. εκτιμά ότι η διαφάνεια θα πρέπει να βασίζεται στο δικαίωμα ενημέρωσης όσων 
επηρεάζονται από εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
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εργαζομένων, των συνδικαλιστικών ενώσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των 
γυναικείων οργανώσεων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
κοινοτήτων αυτοχθόνων και των καταναλωτών· τονίζει ότι οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη με ολοκληρωμένο, έγκαιρο και έντιμο 
τρόπο·

Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κατόχους δικαιωμάτων

43. σημειώνει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων που θίγονται πρωτίστως από παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετιζόμενες με επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν επαρκή 
πρόσβαση σε ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά ασκούνται στα εθνικά νομοθετικά συστήματα, και αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
όσον αφορά την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται 
με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων τους· συνιστά η νομοθεσία να 
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που επηρεάζονται, με τους εκπροσώπους τους, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων των αυτοχθόνων, των αγροτών και των εργαζομένων, σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, από την ανάπτυξη έως την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση, με έγκαιρο και ουσιαστικό τρόπο·

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και των δικηγόρων

44. προτείνει να καθιερώσουν οι επιχειρήσεις αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
προειδοποίησης· φρονεί ότι, μέσω της προσφυγής σε αυτούς τους μηχανισμούς, κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος, όπως, για παράδειγμα, συνδικαλιστικές ενώσεις, καταναλωτές, 
δημοσιογράφοι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόροι και υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος ή το κοινό, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να προειδοποιούν την επιχείρηση σχετικά με δυσμενείς επιπτώσεις και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα που 
απαιτούνται για τη στήριξη αυτού του ρόλου·

45. τονίζει ότι οι διαδικασίες δημοσιοποίησης και υποβολής αναφορών πρέπει να 
διασφαλίζουν την ανωνυμία, την ασφάλεια, καθώς και τη σωματική και νομική 
ακεραιότητα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4·

46. καταδικάζει τις αυξανόμενες επιθέσεις σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και σημειώνει ότι, μόνο το 2019, σημειώθηκαν 
572 επιθέσεις, ορισμένες από τις οποίες προκάλεσαν τον θάνατο ή σοβαρές βλάβες 

4 Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, 
σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 
26.11.2019, σ. 17).
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στην υγεία ακτιβιστών του περιβάλλοντος· τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα κράτη έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την προστασία όλων από τη 
βία, τις απειλές, τα αντίποινα, τις διακρίσεις ή οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη ενέργεια 
συνεπεία της νόμιμης άσκησης του δικαιώματός τους να προάγουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· συνιστά να διερευνήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού 
προστασίας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων 
Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να 
προστατεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν 
τους ενάγοντες, από μηνύσεις, εκφοβισμό και προσπάθειες φίμωσης, και από την 
αποθάρρυνσή τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη

47. σημειώνει ότι το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το άρθρο 2 παράγραφος 3 του 
ICCPR, καθώς και από τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ, και ότι αποτελεί επίσης 
θεμελιώδες δικαίωμα της Ένωσης (άρθρο 47 του Χάρτη)· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
όπως επισημαίνεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, τα κράτη και όχι οι εταιρείες 
έχουν καθήκον να διασφαλίζουν, μέσω δικαστικών, διοικητικών, νομοθετικών ή άλλων 
κατάλληλων μέσων, ότι όσοι επηρεάζονται από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που σχετίζονται με επιχειρήσεις, και για τις οποίες παραβιάσεις ευθύνεται άμεσα η 
εταιρεία, έχουν πρόσβαση σε πραγματική προσφυγή· συνιστά, ως εκ τούτου, η 
νομοθεσία να απαιτεί από τα κράτη να διασφαλίζουν ότι τα θύματα παραβιάσεων που 
σχετίζονται με επιχειρήσεις θα αποζημιώνονται και ότι θα παρέχεται επανόρθωση για 
τη ζημία που υπέστησαν· τονίζει ότι η επανόρθωση θα πρέπει να παρέχεται από φορείς 
εκμετάλλευσης που έχουν προκαλέσει ή έχουν συμβάλει στη ζημία, εκτός εάν μπορούν 
να αποδείξουν ότι ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και έλαβαν όλα τα εύλογα μέτρα –
 δεδομένων των συνθηκών – για την αποτροπή της βλάβης· συνιστά να γίνεται ειδική 
μνεία της υποχρέωσης αυτής στη νομοθεσία, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα προσφυγής 
και αποκατάστασης των θυμάτων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου·

48. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας που απορρέει από την ευθύνη των 
επιχειρήσεων για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, οι 
επιχειρήσεις πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες για την αποτελεσματική επανόρθωση 
των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον τις οποίες 
έχουν προκαλέσει ή στις οποίες έχουν συμβάλει, βάσει αμοιβαία συμφωνημένων 
παραμέτρων· συνιστά, κατά συνέπεια, οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών σε 
επιχειρησιακό επίπεδο να είναι νόμιμοι, προσβάσιμοι, προβλέψιμοι, δίκαιοι και 
διαφανείς, να σέβονται τα δικαιώματα, να βασίζονται στη δέσμευση και τον διάλογο, 
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και να αποτελούν πηγή συνεχούς μάθησης, όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια αρχή 31 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
μέσω κρατικών δικαστικών ή εξωδικαστικών μηχανισμών καταγγελιών, και ότι η 
άσκηση δέουσας επιμέλειας δεν θα πρέπει από μόνη της να απαλλάσσει τις εταιρείες 
από την ευθύνη για την πρόκληση ή τη συμβολή σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

49. τονίζει ότι οι προθεσμίες και η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και η 
ανισότητα των φύλων, η τρωτότητα και η περιθωριοποίηση μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό πρακτικό και διαδικαστικό εμπόδιο για τα θύματα παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε 
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες επωφελούνται ισότιμα από τα μέτρα επανόρθωσης που 
παρέχονται στους κατόχους δικαιωμάτων· συνιστά η οποιαδήποτε νομοθεσία να 
διευκολύνει την επαρκή πρόσβαση των θυμάτων σε μέσα έννομης προστασίας, πράγμα 
που σημαίνει ότι όταν ο ενάγων προσφύγει στη δικαιοσύνη, η εναγόμενη εταιρεία θα 
πρέπει να αποδείξει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και ότι η 
ζημία και οι παραβιάσεις, εάν υπάρχουν, δεν οφείλονται σε μη αποτελεσματική δέουσα 
επιμέλεια·

50. τονίζει τη σημασία που έχει το δικαίωμα των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας, το οποίο 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να παρέχουν δικαστική αρωγή σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, 
εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη·

51. συνιστά να θεσπιστούν στη νομοθεσία κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα στοιχεία 
ενός αποτελεσματικού, εύλογου και δίκαιου επιχειρησιακού μηχανισμού καταγγελιών, 
με σκοπό να καθοριστούν κατάλληλα μέτρα πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής επαρκούς πρόσβασης σε μέσα έννομης προστασίας· τονίζει ότι πρέπει να 
διευκρινιστεί το ακριβές πεδίο εφαρμογής της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των 
κρατών μελών ως προς την έννομη προστασία·

52. τονίζει ότι, εάν η διαδικασία δέουσας επιμέλειας εφαρμόζεται με ολοκληρωμένο τρόπο, 
οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από τη βελτιωμένη επιχειρηματική 
συμπεριφορά που θα εστιάζει στην πρόληψη και όχι στην αποκατάσταση των βλαβών·

53. συνιστά, η υποστήριξη της Επιτροπής σε τρίτες χώρες ως προς το κράτος δικαίου, τη 
χρηστή διακυβέρνηση και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να θέτει ως προτεραιότητα 
την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών αρχών στους τομείς που θα αφορά η 
μελλοντική νομοθεσία, κατά περίπτωση· 
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Επιβολή της νομοθεσίας, αστική και ποινική ευθύνη

54. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας πρέπει να 
παρακολουθείται και να επιβάλλεται επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές διοικητικές και 
δικαστικές αρχές και τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με τους 
κατάλληλους πόρους, εμπειρογνωσία, καθήκοντα και εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης 
της εξουσίας διερεύνησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους· τονίζει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική 
δράση επιβολής σε επίπεδο κρατών μελών, να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης της 
Ένωσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εργαστεί για την 
ανάπτυξη εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα ενωσιακά και εθνικά θεσμικά όργανα, 
καθώς και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, που θα πρέπει να συνεργάζονται με τις 
επιχειρήσεις και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε τρίτες χώρες, καθώς και με 
τις αρχές τρίτων χωρών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή εργαλείων και 
την προώθηση παρόμοιας νομοθεσίας στις χώρες υποδοχής·

55. συνιστά η ενωσιακή νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας να απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές νομικές συνέπειες, 
συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων, για 
τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας· υπογραμμίζει ότι η 
διαμεσολάβηση μπορεί να συνιστά αποτελεσματικό και ταχύ μέσο επιδίωξης της 
επιβολής των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας· συνιστά το καθεστώς κυρώσεων της 
Ένωσης να περιλαμβάνει τον αποκλεισμό μη συμμορφούμενων εταιρειών από τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τη δημόσια χρηματοδότηση·

56. χαιρετίζει την ανακοίνωση ότι η πρόταση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει καθεστώς 
ευθύνης και συνιστά η μελλοντική νομοθεσία να περιλαμβάνει διατάξεις για την από 
κοινού ευθύνη των εταιρειών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για 
ζημίες στο περιβάλλον που συνδέονται άμεσα με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις 
δραστηριότητές τους, εκτός εάν οι εταιρείες ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και 
έλαβαν όλα τα εύλογα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη βλάβη· τονίζει 
ότι το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικαιοσύνη αποτελούν απαραίτητα μέσα για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από σοβαρές παραβιάσεις· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλα είδη 
ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής ευθύνης, για τις πλέον σοβαρές 
παραβιάσεις.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την 
εταιρική λογοδοσία
(2020/2129(INL))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Bernd Lange

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της 
ουσίας:

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι αποτελεί καθήκον των κρατών να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι ο εταιρικός τομέας έχει την ευθύνη να τα σέβεται· 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων από 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, και αναγνωρίζει την 
αυξανόμενη παρουσία εθελοντικών πρωτοβουλιών δέουσας επιμέλειας, καθώς και 
απαιτήσεων διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων· εκφράζει τη λύπη του για τα σημερινά 
χαμηλά επίπεδα εφαρμογής της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δέουσας επιμέλειας, 
καθώς και της δέουσας επιμέλειας που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· σημειώνει ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών προτύπων παραμένουν διαδεδομένες και ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες δεν ασκούν καμία μορφή δέουσας 
επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού»· υπογραμμίζει ότι η εταιρική δέουσα επιμέλεια 
ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη νομοθεσία των κρατών μελών και σημειώνει 
ότι η δέουσα επιμέλεια μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη δημόσια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει 
νομοθετική πρωτοβουλία το 2021 και τονίζει ότι η εταιρική δέουσα επιμέλεια θα πρέπει 



PE657.191v02-00 76/97 RR\1224718EL.docx

EL

να αποτελέσει μέρος της επικείμενης επανεξέτασης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· 

2. είναι συνεπώς πεπεισμένο ότι η θέσπιση νομοθεσίας για υποχρεωτική οριζόντια δέουσα 
επιμέλεια σε επίπεδο ΕΕ σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για τις ενωσιακές και τις 
ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά είναι αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και της λογοδοσίας 
στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ με τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τον μετριασμό των αθέμιτων 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τρίτων χωρών που προκύπτουν από χαμηλότερα 
πρότυπα προστασίας, καθώς και από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ στο 
διεθνές εμπόριο· τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί ο κίνδυνος βλάβης και όχι το μέγεθος 
της εταιρείας, με παράλληλη συνεκτίμηση της αρχής της αναλογικότητας· 

3. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση επιπτώσεων της έκτασης της 
αλυσίδας εφοδιασμού στην οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται ο μελλοντικός κανονισμός 
για τη δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να έχει πραγματικό αντίκτυπο στη διαφύλαξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, παρέχοντας παράλληλα λεπτομερή 
ανάλυση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, της προστιθέμενης αξίας των εταιρειών της ΕΕ, της απασχόλησης που 
προσφέρεται από τις εταιρείες της ΕΕ και της συμμετοχής των εταιρειών της ΕΕ στις 
διεθνείς αγορές· 

4. υπενθυμίζει ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική 
κρίση από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 όταν εταιρείες σε 
όλη την Ευρώπη επλήγησαν ιδιαίτερα σοβαρά· τονίζει ότι ειδικότερα αυτή την περίοδο 
δεν θα πρέπει να ληφθεί καμία νομοθετική πρωτοβουλία οικονομικά ανασταλτικής ή 
καταστρεπτικής φύσης, όπως πρωτοβουλίες που επιβάλλουν μεγαλύτερες διοικητικές 
επιβαρύνσεις ή προκαλούν νομική αβεβαιότητα·

5. υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να αποσκοπούν στον 
εντοπισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και την αποκατάσταση παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, 
μέσω βελτιώσεων όσον αφορά τον σεβασμό βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και 
περιβαλλοντικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων του Παρισιού για 
το κλίμα, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, με αποτέλεσμα οι αλυσίδες 
εφοδιασμού να γίνονται πιο εύρωστες και να αποφεύγονται οι διαταραχές στο διεθνές 
εμπόριο· είναι πεπεισμένο ότι η δέουσα επιμέλεια αυξάνει την ασφάλεια και τη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των εταιρειών που προβαίνουν σε 
προμήθειες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλει στην προστασία 
των συμφερόντων των καταναλωτών διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία 
των προϊόντων, ενώ επίσης αναμένεται να οδηγήσει σε πιο υπεύθυνες πρακτικές 
προμηθειών και σε μακροπρόθεσμες σχέσεις των εταιρειών με τους προμηθευτές· 
υπογραμμίζει ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ και οι κατευθυντήριες γραμμές του 



RR\1224718EL.docx 77/97 PE657.191v02-00

EL

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις αναφέρουν την ανάγκη για πρόσβαση σε δικαιοσύνη και επανόρθωση για τα 
θύματα· τονίζει ότι η μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής και πρόσβαση σε μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών 
στην ΕΕ για τα θύματα· είναι πεπεισμένο ότι η δέουσα επιμέλεια στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή του «μη βλάπτειν», να 
συμπληρώνει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και εθελοντισμού, και να 
θεωρείται δυναμική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης· πιστεύει ότι ο μελλοντικός 
κανονισμός της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει τις εταιρείες όσον αφορά τη διαχείριση και την 
ανταπόκριση στις εταιρικές ευθύνες τους και να ευθυγραμμίζεται πλήρως με όλες τις 
υφιστάμενες τομεακές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και υποβολής εκθέσεων, όπως 
την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD), καθώς 
και να συνάδει με τη σχετική νομοθεσία των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσον οι υφιστάμενες διατάξεις θα μπορούσαν να επικαιροποιηθούν ή 
να εξορθολογιστούν· τονίζει ότι στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, η δέουσα επιμέλεια 
και οι υπεύθυνες προμήθειες πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς για οικονομικούς παράγοντες κάθε μεγέθους· αναγνωρίζει τις διαφορές ως 
προς το μέγεθος και την περιπλοκότητα των διασυνοριακών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και των θέσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την ανάγκη να 
λαμβάνεται υπόψη αυτή η παράμετρος σε τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τομεακές πρωτοβουλίες, όπως ο 
κανονισμός για την ξυλεία, ο κανονισμός για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) και ο κανονισμός κατά των βασανιστηρίων και 
ειδικότερα ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, έχουν καταστεί 
σημείο αναφοράς όσον αφορά τη στοχευμένη δεσμευτική νομοθεσία περί δέουσας 
επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού, με υποχρεώσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες όσον 
αφορά τα οικεία συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τους ανεξάρτητους 
ελέγχους τρίτων και τη γνωστοποίηση πληροφοριών· 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για 
τον τομέα της ένδυσης, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, 
και ότι η ενσωμάτωση ενός ομοιόμορφου συνόλου προτύπων για τη δέουσα επιμέλεια 
και την κοινωνική ευθύνη θα μπορούσε να είναι άλλο ένα παράδειγμα ενσωμάτωσης 
μιας πιο λεπτομερούς προσέγγισης για έναν συγκεκριμένο τομέα· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει περαιτέρω ειδική ανά τομέα ενωσιακή νομοθεσία για υποχρεωτική δέουσα 
επιμέλεια, παραδείγματος χάριν για τομείς όπως τα προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα 
δάση και τα οικοσυστήματα, καθώς και για τον τομέα της ένδυσης·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής σε διεθνές 
επίπεδο· είναι πεπεισμένο ότι ο μελλοντικός κανονισμός για τη δέουσα επιμέλεια θα 
πρέπει να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες 
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γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά, τα πρότυπα που καθορίζονται στις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες [όπως η 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα], καθώς και άλλα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα 
διευκολύνουν τη μελλοντική διεθνή σύγκλιση, και θα πρέπει να αναπτυχθεί σε στενή 
συνεργασία με τον εταιρικό τομέα και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς· 
σημειώνει ότι οι διευρυμένες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ετήσια κοινή βάση αυτοαξιολόγησης των 
εταιρειών· αναγνωρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός νομικά 
δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρατικές εταιρείες και άλλες 
επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί το Συμβούλιο να δώσει 
εντολή στην Επιτροπή για ενεργό συμμετοχή στις συγκεκριμένες εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις· 

9. σημειώνει ότι πάνω από το 95 % των ευρωπαϊκών εταιρειών είναι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις έχουν πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική κρίση της συνεχιζόμενης 
πανδημίας COVID-19· τονίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά την ανάλυση και την αξιολόγηση των περιορισμών όσον αφορά την ικανότητα, του 
διοικητικού κόστους και των επιβαρύνσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο της μελλοντικής νομοθεσίας περί δέουσας επιμέλειας, αντικατοπτρίζοντας 
παράλληλα ότι η δέουσα επιμέλεια βασίζεται στον κίνδυνο· σημειώνει ότι τα 
πιστοποιημένα βιομηχανικά συστήματα προσφέρουν στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις ευκαιρίες για αποτελεσματική συγκέντρωση και επιμερισμό ευθυνών· 
σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί, να αναγνωρίζει και να 
επιβλέπει τα πιστοποιημένα συστήματα· τονίζει ότι οι κοινωνικοί έλεγχοι πρέπει να 
ρυθμίζονται καλύτερα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων ώστε να σχεδιαστούν κανόνες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, είναι 
λειτουργικοί και εφαρμοστέοι σε όλους τους παράγοντες της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να 
αποφύγει να επαναλάβει ήδη υπάρχοντα καθήκοντα υποβολής αναφορών και 
υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης κοινών κριτηρίων υποβολής αναφορών για όλες 
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά· ζητεί να παρασχεθεί ειδική 
τεχνική βοήθεια στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας· 

10. τονίζει ότι η συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους, σε πνεύμα αμοιβαιότητας, είναι 
σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η δέουσα επιμέλεια θα επιφέρει αλλαγές· 
υπογραμμίζει τη σημασία των συνοδευτικών μέτρων και σχεδίων για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ και ζητεί να υπάρχει 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ των εν λόγω μέτρων και της οριζόντιας νομοθεσίας για τη 
δέουσα επιμέλεια· ζητεί, συνεπώς, τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, όπως της βοήθειας 
για το εμπόριο, για την προώθηση και τη στήριξη της υιοθέτησης υπεύθυνων 
επιχειρηματικών συμπεριφορών στις χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων με την παροχή 
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τεχνικής υποστήριξης για την εκπαίδευση σε θέματα δέουσας επιμέλειας, με 
μηχανισμούς ιχνηλασιμότητας και με ενσωμάτωσης στις χώρες εταίρους 
μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εξαγωγές· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη για 
προώθηση της ορθής διακυβέρνησης· 

11. σημειώνει ότι οι ΣΕΣ μέσω των ολοκληρωμένων και εκτελεστών κεφαλαίων τους για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) προωθούν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για τρόπους ενίσχυσης της 
επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει 
όλα τα υπάρχοντα μέσα, όπως τον μελλοντικό κανονισμό για την επιβολή, τις ΣΕΣ, τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) και το σύστημα γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ), προκειμένου να διασφαλίσει ότι συνεκτιμώνται πάγια και 
επιβάλλονται οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας· υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του 
νεοδιορισθέντος επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών στην 
παρακολούθηση της υλοποίησης των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας· ζητεί να 
ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, με βάση τους κανόνες 
καταγωγής του ευρωπαϊκού τελωνειακού κώδικα· σημειώνει ότι μια νομοθετική πρόταση 
από την Επιτροπή για τη δέουσα επιμέλεια θα καλύπτει τις συναλλαγές με όλους τους 
εμπορικούς εταίρους, και όχι μόνο με όσους η ΕΕ έχει συνάψει ΣΕΣ· τονίζει ότι τα εν 
λόγω εμπορικά μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής, όπως 
αποχώρηση από την προτιμησιακή πρόσβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· 

12. είναι πεπεισμένο ότι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και ότι οι φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να επαληθεύουν και να παρέχουν αποδεικτικά, μέσω της 
άσκησης δέουσας επιμέλειας, ότι τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην εσωτερική αγορά 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια για τα περιβαλλοντικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που ορίζονται στη μελλοντική νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί 
συμπληρωματικά μέτρα, όπως απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων που σχετίζονται με 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική ή η 
παιδική εργασία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο στόχος της 
καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας στα κεφάλαια 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ· 

13. ζητεί να συνδέονται τα εμπορικά μέσα και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του μελλοντικού κανονισμού για τη δέουσα επιμέλεια 
από ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ, και μέσω της 
υλοποίησης ουσιαστικών διαβουλεύσεων με δικαιούχους, τοπικές κοινότητες, εμπορικά 
επιμελητήρια, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστικές ενώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τα εμπορικά επιμελητήρια των κρατών μελών όσον αφορά 
την παροχή διαδικτυακών εργαλείων και πληροφοριών, για τη στήριξη της εφαρμογής 
της μελλοντικής νομοθεσίας για τη δέουσα επιμέλεια· 

14. τονίζει ότι η επιχειρηματική κοινότητα και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, 
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συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων, 
των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, των γυναικείων 
οργανώσεων και των αυτόχθονων κοινοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν σε ουσιαστικές 
διαβουλεύσεις για κάθε πολιτική δέουσας επιμέλειας και στην πρόληψη και την 
παρακολούθηση των κινδύνων, και ότι θα πρέπει να παρέχεται στα θύματα το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παραβιάσεων κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών· 
υπογραμμίζει ότι το εθνικό σημείο επαφής για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής 
για τους σκοπούς της μελλοντικής νομοθεσίας και σημειώνει ότι ο ΟΟΣΑ και οι 
εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες που παρακολουθούν την εφαρμογή των ΣΕΣ 
αποτελούν καλό παράδειγμα ένταξης του τριτογενούς τομέα· 

15. επισημαίνει ότι οι ολοκληρωμένες απαιτήσεις διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο 
της νομοθεσίας για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια· σημειώνει ότι η αυξημένη 
ενημέρωση και διαφάνεια προσφέρουν στους προμηθευτές και τους κατασκευαστές 
περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη κατανόηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους και 
βελτιώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην παραγωγή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
ο μελλοντικός κανονισμός για τη δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να επικεντρωθεί σε 
ψηφιακές λύσεις για την ελαχιστοποίηση του γραφειοκρατικού φόρτου, και καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει νέες τεχνολογικές λύσεις που θα υποστηρίζουν την καθιέρωση 
και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού· 
υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη τεχνολογία blockchain μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
αυτού του στόχου·

16. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε τομείς όπως 
η ένδυση και η κλωστοϋφαντουργία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, η οικονομία της 
παροχής φροντίδας και η γεωργία, στους οποίους τείνουν να συγκεντρώνονται σε πιο 
χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ή χαμηλού κύρους μορφές επίσημης και άτυπης 
απασχόλησης σε σχέση με τους άνδρες· ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν κανόνες που 
θα απαιτούν από τις εταιρείες να εφαρμόζουν μια ευαίσθητη ως προς το φύλο 
προσέγγιση όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια και να εξετάζουν ρητά κατά πόσον οι 
γυναίκες θα μπορούσαν να επηρεαστούν δυσανάλογα από τις ενέργειες και τις 
δραστηριότητές τους. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την 
εταιρική λογοδοσία
(2020/2129(INL))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marc Tarabella

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζουν πως η Ένωση, στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, οφείλει να υποστηρίζει 
και να προωθεί τις αξίες και τις αρχές της, ήτοι το κράτος δικαίου και τον σεβασμό και 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του πλανήτη, στην αλληλεγγύη, στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, καθώς και 
στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου· ειδικότερα, η Ένωση 
οφείλει να προωθεί τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη 
των αναπτυσσόμενων χωρών με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλει να τηρεί τις αρχές αυτές και να επιδιώκει τους εν λόγω 
στόχους κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών των άλλων 
πολιτικών της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας κατά την εφαρμογή πολιτικών που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική νομοθεσία για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και 
την εταιρική λογοδοσία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχει εξωεδαφικές 
επιπτώσεις· θα επηρεάσει την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των 
αναπτυσσομένων χωρών, καθώς και τις προοπτικές τους για την επίτευξη των στόχων 
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βιώσιμης ανάπτυξης τους οποίους έχουν θέσει· ο εν λόγω σημαντικός αντίκτυπος θα 
μπορούσε να συμβάλει στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την αναπτυξιακή 
πολιτική ή να τους υπονομεύσει·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών 
για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση, και δεν θα πρέπει 
να προκαλούν, εν προκειμένω, δυσμενείς επιπτώσεις, ούτε να τις επιτείνουν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, μόνο το 37 % των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
εφαρμόζει επί του παρόντος τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά το περιβάλλον και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και μόνο το 16 % καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μεγάλος αριθμός υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων απειλούνται επειδή εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις δυσμενείς 
επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέουσα επιμέλεια είναι πρωτίστως προληπτικός μηχανισμός 
και ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι προ πάντων υποχρεωμένες να προσδιορίζουν 
τους κινδύνους ή τις δυσμενείς επιπτώσεις και να υιοθετούν πολιτικές και μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση 
προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις ή τις επιτείνει, θα πρέπει να προβλέπει μέσα προσφυγής 
και να υπόκειται σε εταιρική λογοδοσία για τις επιπτώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εταιρική λογοδοσία, επίσης για τις βλάβες που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρέχονται 
κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και ότι η δέουσα 
επιμέλεια είναι αποτελεσματική·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών προτύπων εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες στις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθελοντικά 
μέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή και, ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα 
προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά, επίσης μεταξύ επενδυτών και 
καταναλωτών·

1. υπενθυμίζει ότι η δέουσα επιμέλεια είναι πρωτίστως προληπτικός μηχανισμός και ότι 
οι εταιρείες θα πρέπει να είναι προ πάντων υποχρεωμένες να προσδιορίζουν τους 
κινδύνους ή τις δυσμενείς επιπτώσεις και να υιοθετούν πολιτικές και μέτρα για τον 
μετριασμό τους·
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2. επισημαίνει ότι υπάρχουν επαρκώς ισχυρές ενδείξεις πως οι εθελοντικές προσπάθειες 
των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ένωση για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και τη λογοδοσία όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν ήταν μέχρι στιγμής 
επαρκείς, καθώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων, και ιδίως 
των εργαζομένων, των γυναικών, των παιδιών και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και 
οι δραστηριότητες που αυξάνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα σε όλο το φάσμα των αλυσίδων εφοδιασμού των 
επιχειρήσεων, όπως και οι παραβιάσεις των περιβαλλοντικών προτύπων και οι 
διεφθαρμένες πρακτικές· αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυξανόμενη πολιτική, δημόσια και 
ιδιωτική στήριξη για τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια·

3. υπενθυμίζει ότι η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, την τροφή και το νερό, 
εξαρτάται από τη βιοποικιλότητα, που αποτελεί το θεμέλιο των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών με τις οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ανθρώπινη ευημερία·

4. σημειώνει ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση και ότι η παροχή στήριξης σε αυτές καθώς και 
η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στην αγορά αποτελούν βασικούς στόχους της 
Ένωσης·

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει επίσης να επιβάλλει 
περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα 
ενωσιακά και διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα και δικαιώματα, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα· τονίζει τα 
αποδεδειγμένα οφέλη για τις εταιρείες από την ύπαρξη αποτελεσματικών πρακτικών 
υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, στα οποία περιλαμβάνονται η καλύτερη 
διαχείριση κινδύνου, το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, οι συνολικά καλύτερες 
οικονομικές επιδόσεις και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· εκφράζει την ανησυχία 
του για τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, η οποία έχει διαταράξει δραματικά τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και έχει αποκαλύψει σημαντικά τρωτά σημεία στην 
οικονομία και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τα οποία συνδέονται με τις 
εργασιακές συνθήκες και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, ενώ έχει 
επηρεάσει αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
με τις γυναίκες και τα παιδιά να είναι συχνά αυτοί που πλήττονται περισσότερο· 
επισημαίνει ότι ο ΟΟΣΑ έχει διαπιστώσει ότι οι εταιρείες που έλαβαν προληπτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 με 
τρόπο ο οποίος μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις για τους εργαζομένους και τις 
αλυσίδες εφοδιασμού έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν πιο 
μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους 
βραχυπρόθεσμα, καθώς και τις προοπτικές τους για ανάκαμψη από μεσοπρόθεσμα έως 
μακροπρόθεσμα·
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6. είναι της γνώμης ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε πρωτοβουλίες 
που έχουν ήδη αναληφθεί από ορισμένα κράτη μέλη· πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για ένα υποχρεωτικό, εναρμονισμένο πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο το οποίο θα 
συμβάλλει στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις 
επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των προτέρων εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, με βάση τον κίνδυνο 
βλαβών και όχι το μέγεθος της επιχείρησης· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εν 
εξελίξει εργασίες της σχετικά με τη νομοθεσία που απαιτεί από τις ενωσιακές εταιρείες 
και τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της ενιαίας αγοράς να 
επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη 
βιοποικιλότητα, σε ολόκληρες τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τα 
υφιστάμενα διεθνή πρότυπα δέουσας επιμέλειας, ιδίως τις κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά, τις συναφείς ειδικές ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς· 

7. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει στη μελλοντική νομοθεσία την αρχή της συνοχής των 
πολιτικών για την ανάπτυξη, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αντιφάσεις και να αναπτυχθούν 
συνέργειες με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας προς όφελος των 
αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας· θεωρεί ότι, στην πράξη, αυτό σημαίνει την ενεργό 
συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της 
Επιτροπής στις τρέχουσες νομοθετικές εργασίες και τη διεξοδική εκτίμηση του 
αντικτύπου της μελλοντικής νομοθεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιά, καθώς και από τη σκοπιά των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας1 και το εργαλείο 34 της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της νομοθεσίας2· 
σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω εκτίμησης θα πρέπει να εμπλουτίσουν τη 
μελλοντική νομοθετική πρόταση· 

8. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στη μελλοντική νομοθεσία μια προσέγγιση 
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία θα πρέπει να σχεδιάζεται, να 
εφαρμόζεται, να παρακολουθείται και να αξιολογείται με τρόπο που σέβεται τις 
θεμελιώδεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αρχές της διαφάνειας, της πρόσβασης σε 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_el

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_el
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πληροφορίες, της συμμετοχής και της λογοδοσίας, καθώς και της ένταξης και της 
εξάλειψης των διακρίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα· σημειώνει 
ότι η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να διέπεται από τη γενική αρχή του «μη βλάπτειν», 
δεδομένου ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται ανεπιθύμητες δυσμενείς επιπτώσεις· 
θεωρεί ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να υπόκειται σε ουσιαστική και χωρίς 
αποκλεισμούς επιτόπου διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών τόσο στην Ένωση όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπείες 
της Ένωσης· τονίζει ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να εμπλουτιστεί από μια 
ανάλυση ως προς το φύλο και να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και 
των κοριτσιών· θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους ως προς το φύλο μέσω μιας διαδικασίας δέουσας 
επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του 
φύλου· 

9. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση που θα εξετάζει τον 
κίνδυνο της διαφθοράς σε συνδυασμό με τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το περιβάλλον· σημειώνει ότι ο αντίκτυπος της εταιρικής διαφθοράς στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και των περιβαλλοντικών βλαβών στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένος και ότι η μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο κράτος δικαίου 
και τη χρηστή διακυβέρνηση των χωρών, των περιφερειών ή των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, το κεφάλαιο VII των κατευθυντήριων γραμμών 
του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και με τις αρχές της σύμβασης του 
ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε 
διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και των περιπτώσεων διαφθοράς και 
δωροδοκίας στις οποίες μια επιχείρηση ασκεί αθέμιτη επιρροή ή διοχετεύει αθέμιτα 
χρηματικά οφέλη σε δημόσιους υπαλλήλους για την απόκτηση προνομίων ή αθέμιτης 
ευνοϊκής μεταχείρισης κατά παράβαση του νόμου, και συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων στις οποίες μια επιχείρηση εμπλέκεται καταχρηστικά σε τοπικές πολιτικές 
δραστηριότητες, συνεισφέρει παράνομα σε εκστρατείες ή δεν συμμορφώνεται με την 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία·

10. υπενθυμίζει ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να θεσπίζουν νομικά και θεσμικά 
πλαίσια που προστατεύουν αποτελεσματικά από περιβαλλοντικές βλάβες οι οποίες 
επηρεάζουν την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι οι υποχρεώσεις 
αυτές ισχύουν για τη βιοποικιλότητα, ως αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος· 
καλεί, συνεπώς, την Ένωση και τα κράτη μέλη της να ρυθμίσουν τις βλάβες στη 
βιοποικιλότητα από ιδιωτικούς καθώς και από κρατικούς φορείς· τονίζει ότι η 
μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεώσεις για την προστασία των 
συλλογικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών 
κοινοτήτων στα εδάφη τους, και των φυσικών πόρων τους οποίους χρησιμοποιούν κατά 
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παράδοση· γενικότερα, είναι πεπεισμένο ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και 
η προσαρμογή σε αυτήν πρέπει να αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας των επιχειρήσεων·

11. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αντίκτυπο ορισμένων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως των βιομηχανιών εξόρυξης και των 
εκτεταμένων εξαγορών αγροτικών επιχειρήσεων, στις αναπτυσσόμενες χώρες σε 
ιθαγενείς πληθυσμούς, τοπικές κοινότητες, καθώς και στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος· τονίζει ότι όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει να καλύπτονται από τη μελλοντική νομοθεσία· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων, των 
γυναικών και των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, οι 
μειονότητες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και άλλα άτομα που εξαρτώνται στενά από τη 
φύση για τις υλικές και πολιτιστικές τους ανάγκες· θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση 
στα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στα 
δικαιώματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής διαπραγμάτευσης και 
του δικαιώματος αξιοπρεπούς μισθού· τονίζει ότι τυχόν νομοθεσία θα πρέπει να 
βασίζεται σε υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις και πρότυπα σε διεθνές και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάσεων της ΔΟΕ, της σύμβασης για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της σύμβασης για τα 
δικαιώματα του παιδιού, καθώς και στο δικαίωμα για ελεύθερη, εκ των προτέρων και 
εν επιγνώσει συναίνεση· είναι της γνώμης ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να 
καλύπτει όλα τα είδη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του δικαιώματος για υγιές περιβάλλον, καθώς 
και των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον· ζητεί τη βελτίωση των νομικών 
πλαισίων και την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών του περιβάλλοντος στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της Ένωσης να στηρίξει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στην οικοδόμηση θεσμών και την κατάρτιση νομικών και 
διοικητικών εμπειρογνωμόνων μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και μέσω του 
πολιτικού διαλόγου· 

12. είναι της γνώμης ότι η μελλοντική νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, όλες τις μορφές επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, 
δημόσιων ή ιδιωτικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης, κάθε μεγέθους, που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ένωση· 
θεωρεί ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας 
και να εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ενωσιακές εταιρείες, 
προστατεύοντας την ανταγωνιστικότητά τους, ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία βιώσιμων, ανθεκτικών στην κρίση 
αλυσίδων αξίας που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων ώστε να σχεδιαστούν 
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κανόνες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, είναι λειτουργικοί και εφαρμοστέοι σε 
όλους τους παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο εγκατάλειψης της δραστηριότητας, 
και να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλαίσιο είναι συμβατό με τον ΠΟΕ· ζητεί να 
λάβουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επαρκή στήριξη και χρόνο μετάβασης, 
προκειμένου να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στους νέους 
κανόνες, να εφαρμόσουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να αποφύγουν τις 
υπερβολικές επιβαρύνσεις· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε τομείς που 
παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πιστεύει ότι η εν 
λόγω οριζόντια προσέγγιση θα πρέπει να συμπληρωθεί από πιο συγκεκριμένα πρότυπα 
και καθοδήγηση σε τομεακό επίπεδο· τονίζει ότι, εάν είναι αναγκαίο, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ιεραρχούν, αλλά όχι να περιορίζουν, τις στρατηγικές δέουσας επιμέλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και την πιθανότητα κινδύνων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση, και παραμένοντας ταυτόχρονα 
υπεύθυνες για κάθε πιθανή επίπτωση· υπογραμμίζει την ανάγκη για θετικά κίνητρα 
προς τις εταιρείες που μπορούν να επιδείξουν υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τις 
φιλοδοξίες της μελλοντικής νομοθεσίας· εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο 
εγκατάλειψης των τρίτων χωρών από τις εταιρείες, γεγονός που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και εταίρων συνεργασίας για τους 
μικροκαλλιεργητές στις αναπτυσσόμενες χώρες, εάν οι νέες απαιτήσεις οδηγήσουν σε 
υπερβολική διοικητική επιβάρυνση και ανεξέλεγκτους κινδύνους· 

13. τονίζει ότι οι στρατηγικές δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού και τους ενωσιακούς στόχους 
πολιτικής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και με τη διεθνή 
πολιτική της Ένωσης·

14. πιστεύει ακράδαντα ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε 
αυτήν, σύμφωνα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, πρέπει να αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας των επιχειρήσεων βάσει της μελλοντικής νομοθεσίας· επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τα τρωτά σημεία των ατόμων που 
επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή·

15. είναι της γνώμης ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να θεσπίσει υποχρεωτικές και 
αποτελεσματικές διαδικασίες εταιρικής δέουσας επιμέλειας, οι οποίες θα καλύπτουν 
όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις περιβαλλοντικές βλάβες και τις 
διεφθαρμένες πρακτικές που συνδέονται με τις δραστηριότητες των εταιρειών και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων εφοδιασμού και 
υπεργολαβίας τους· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και ενεργό 
συμμετοχή στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας όσων επηρεάζονται, όπως των 
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συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά και των 
τοπικών κοινοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών και, ιδίως, τον σεβασμό του 
δικαιώματος των αυτοχθόνων πληθυσμών για ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν 
επιγνώσει συναίνεση· σημειώνει ότι οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κατευθυντήριες 
γραμμές και πρότυπα· τονίζει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να 
υιοθετήσουν μια άρτια πολιτική δέουσας επιμέλειας, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μηχανισμό παρακολούθησης και λογοδοσίας χωρίς αποκλεισμούς· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα στήριξης για ορισμένες εταιρείες, ιδίως 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 

16. αναμένει ότι η μελλοντική νομοθεσία θα δημιουργήσει υποχρεώσεις για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της αποσαφήνισης των καθηκόντων των επενδυτών 
καθώς και των εταιρικών διοικητικών συμβουλίων· τονίζει ότι η μελλοντική νομοθεσία 
θα πρέπει επίσης να εξετάσει τον τρόπο αποτελεσματικών μετρήσεων και υποβολής 
εκθέσεων·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστεί ένα άρτιο σύστημα παρακολούθησης και 
λογοδοσίας, και να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, εναρμονισμένα και αποτελεσματικά μέσα για την παρακολούθηση και 
την επιβολή της συμμόρφωσης με την εν λόγω νομοθεσία ώστε να δημιουργηθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και, ιδίως, σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι 
πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την παρακολούθηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε χώρες και περιοχές υψηλότερου 
κινδύνου, μεταξύ άλλων σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, με συνεκτίμηση 
των προτύπων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ειδικών προκλήσεων που 
θέτουν οι συγκρούσεις για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των εταιρειών και της 
πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη·

18. εκφράζει την άποψη ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να θεσπίζει ένα 
ολοκληρωμένο, διαφανές και συνεκτικό καθεστώς ευθύνης που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διοικητική, αστική και ποινική ευθύνη, καθώς και έναν μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων για την επιβολή της συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία και τη 
διασφάλιση της επιβολής αυτής· τονίζει ότι, όταν κρίνεται πως οι κυρώσεις είναι 
κατάλληλες, θα πρέπει να είναι σαφείς, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ευρύ και αποτελεσματικό φάσμα διοικητικών 
κυρώσεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως στη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού και προστασίας των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κυρώσεις όπως σημαντικά πρόστιμα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις 
και καθεστώτα δημόσιας στήριξης, και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διευθυντή 
επιχείρησης· επιπλέον, παροτρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να καταστήσουν 
την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος στρατηγική πολιτική 
προτεραιότητα στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και για τα θεσμικά 
όργανα και τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για 
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την κλιματική αλλαγή, προάγοντας ιδίως τη συμμόρφωση προς τις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές συμφωνίες με τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων, την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου ώστε να υπάγονται σε αυτήν εγκληματικές πράξεις που 
ισοδυναμούν με οικοκτονία· υπογραμμίζει την καίρια σημασία των μηχανισμών 
αστικής ευθύνης για την παροχή πρόσβασης σε μέσα προσφυγής για τα θύματα 
ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης· τονίζει ότι θα πρέπει να αρθούν οι φραγμοί 
στην πρόσβαση σε μέσα προσφυγής, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων διατάξεων 
περιορισμού και στήριξης όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα· 

19. τονίζει ότι είναι ουσιώδες να υπάρχει πρόσβαση σε πραγματικά μέσα προσφυγής· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη έχουν το πρωταρχικό καθήκον να παρέχουν πρόσβαση σε 
μέσα προσφυγής· θεωρεί ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να υποχρεώνει τις 
εταιρείες να διαθέτουν αποτελεσματικό μηχανισμό καταγγελιών, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι διαφανής, προσβάσιμος, προβλέψιμος, ασφαλής, αξιόπιστος και υπόλογος· 
υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί καταγγελιών των επιχειρήσεων προορίζονται απλώς για 
να λειτουργούν ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, επιτρέποντας την παροχή 
επείγουσας βοήθειας και αποκατάστασης για ασήμαντες ζημίες· τονίζει ότι οι 
μηχανισμοί αυτοί πρέπει να πιστοποιούνται από τις δημόσιες αρχές και ότι δεν θα 
πρέπει ποτέ να εμποδίζουν τους προσφεύγοντες να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια· 
θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες 
εξαγωγών, οι οποίες χαρακτηρίζονται συχνά από εξαιρέσεις από την εργατική 
νομοθεσία και από φορολογικές απαλλαγές, και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
που σχετίζονται με τις αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και τον περιορισμό των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων· είναι της γνώμης ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να 
σχεδιάζονται σε διαβούλευση με τους εργαζομένους και τις ενδιαφερόμενες κοινότητες· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικά 
ένδικα μέσα για τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περιβαλλοντικών βλαβών και διεφθαρμένων πρακτικών, μεμονωμένα και μέσω 
συλλογικών αγωγών· πιστεύει ότι θα πρέπει να παρέχεται ειδική προστασία στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δικηγόρους τους· θεωρεί ότι θα 
πρέπει επίσης να προβλέπονται και άλλα εξωδικαστικά μέσα έννομης προστασίας· 
πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να διερευνήσει 
περαιτέρω τον ρόλο των αντιπροσωπειών της Ένωσης στην εφαρμογή της μελλοντικής 
νομοθεσίας, για παράδειγμα μέσω μηχανισμού καταγγελιών που θα επιτρέπει να 
υποβάλλουν καταγγελίες τα θύματα καταχρήσεων οι οποίες διαπράττονται από 
επιχειρήσεις που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ένωση και από τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους·

20. τονίζει ότι η συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός με την πολιτική, τα μέσα και 
τους φορείς της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι αποφασιστικής σημασίας και ότι, ως 
εκ τούτου, η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει ορισμένες σχετικές 
διατάξεις·
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21. τονίζει ότι η τοπική κοινωνία των πολιτών παραμένει βασικός εταίρος στην εφαρμογή 
και την παρακολούθηση της μελλοντικής νομοθεσίας· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η 
μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει πως στους μηχανισμούς της κοινωνίας 
των πολιτών θα παρέχονται πόροι με βιώσιμο τρόπο, καθώς και να δημιουργεί 
διαφανείς και δομημένους διαύλους για την αλληλεπίδραση της κοινωνίας των πολιτών 
με επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς·

22. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης και επιβολής των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα, καθώς και στους τομείς των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο εμπορικών 
μέσων όπως οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, οι επενδυτικές συμφωνίες, οι 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή τα συστήματα γενικευμένων προτιμήσεων· 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας πολιτικής δύο μέτρων και δύο σταθμών 
όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών στις επενδυτικές και 
εμπορικές συνθήκες· είναι πεπεισμένο ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταστούν 
δεσμευτικά και εκτελεστά τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει επίσης στην αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού με εταιρείες που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι μια δεσμευτική και εκτελεστή συνθήκη των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα 
διασφαλίζει την πρόσβαση των θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη δικαιοσύνη και θα προβλέπει μηχανισμούς έννομης προστασίας και λογοδοσίας για 
τις πληγείσες κοινότητες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανισορροπίες· 
επαναλαμβάνει εκ νέου πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή της Ένωσης στις 
συζητήσεις της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για 
τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
πιστεύει ότι, παράλληλα με το έργο της σχετικά με την υποχρεωτική νομοθεσία για την 
εταιρική δέουσα επιμέλεια, η Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει εντολή για ενεργό και 
εποικοδομητική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική συνθήκη των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο τη 
διασφάλιση φιλόδοξων ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις επιχειρηματικές ευθύνες· καλεί την 
Επιτροπή να εργαστεί ενεργά στο πλαίσιο του ΠΟΕ με σκοπό την προώθηση 
πολυμερών κανόνων για τη βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, στον τομέα της ένδυσης ως πρώτο βήμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη της συντάκτριας. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου 
έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα 
ακόλουθα πρόσωπα:
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