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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 

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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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·

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·



AD\1218343EL.docx 7/18 PE655.782v03-00

EL

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 
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 
οικονομικούς φορείς με έδρα την Ένωση και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 

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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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 
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 
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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 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 
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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 
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
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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 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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 

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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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, 
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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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.



AD\1218343EL.docx 17/18 PE655.782v03-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 19.11.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

57
3
8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, 
Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard 
Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael 
Gahler, Kinga Gál, Γεώργιος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël 
Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, 
Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, 
David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz 
White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David 
McAllister, Βαγγέλης Μεϊμάράκης, Francisco José Millán Mon, Javier 
Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, 
Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano 
Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho 
Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, 
Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann 
Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-
Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel 
Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Assita Kanko

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Karin Karlsbro, Ivan Štefanec, Miguel Urbán Crespo



PE655.782v03-00 18/18 AD\1218343EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

57 +
ECR Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, 
David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Ivan Štefanec, Isabel 
Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, 
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu 
Manda, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel 
Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

VERTS/ALE Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, 
Salima Yenbou

3 -
ECR Hermann Tertsch, Charlie Weimers

NI Κώστας Παπαδάκης

8 0
GUE/NGL Γιώργος Γεωργίου

ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

PPE Michael Gahler, Kinga Gál

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


