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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 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 «Χάρτης»), προκειμένου να διασφαλίζονται η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η συνοχή μεταξύ της εξωτερικής της δράσης και άλλων 
πολιτικών της·

2. σημειώνει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 
κοινωνιών, ότι τα προϊόντα είναι συνεπώς αποτέλεσμα πολύπλοκων διακρατικών 
αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των πολιτών σε ολόκληρο 
τον κόσμο να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις πρωτίστως με 
γνώμονα τη μείωση του κόστους και την αύξηση του κέρδους, χωρίς να συνεκτιμούν 
επαρκώς τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον κατά 
μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας τους, ενώ σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σημειώνονται συχνά στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, ιδίως κατά 
την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή προϊόντων·

4. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση και 
ταπείνωση ανθρώπων στο πλαίσιο συστημάτων καταναγκαστικής εργασίας, η οποία 
πλήττει 25 εκατομμύρια ανθρώπους και από την οποία, το 2019, ο παγκόσμιος 
ιδιωτικός τομέας άντλησε κέρδη ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων· σημειώνει με 
ανησυχία ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα εργάζονται περίπου 152 εκατομμύρια 
παιδιά, εκ των οποίων τα 72 εκατομμύρια υπό επικίνδυνες συνθήκες·

5. σημειώνει ότι τα θεμελιώδη κοινωνικά, οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα 
κατοχυρώνονται σε διάφορες διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως, για παράδειγμα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά 
και Μορφωτικά Δικαιώματα (ΔΣΟΚΜΔ), τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, καθώς και ο Χάρτης·

6. τονίζει ότι το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 8 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), 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 και να προστατεύει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να επιβάλλει την τήρησή τους, σε παγκόσμιο 
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επίπεδο, πρέπει να προωθεί τα δικαιώματα των θυμάτων καταπατήσεων και 
παραβιάσεων 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·

7. 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, και ιδίως από επιχειρήσεις, εντός της επικράτειας και/ή της δικαιοδοσίας τους· 
τονίζει περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από την ικανότητα και τη δέσμευση των κρατών να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 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 παρέχοντας στα θύματα 
μέσα επανόρθωσης·

8. υπενθυμίζει ότι, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, καθώς και για τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά, περιγράφεται λεπτομερέστερα ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
μπορούν να αποτρέπουν ή να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στους 
εργαζομένους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, τους καταναλωτές και την εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες θα μπορούσαν 
να προκληθούν από τις δραστηριότητές τους, τις αλυσίδες εφοδιασμού τους ή άλλες 
επιχειρηματικές σχέσεις· είναι της άποψης ότι η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει, 
σταδιακά και με εποικοδομητικό τρόπο, να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες αρχές του 
ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ·

9. σημειώνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στις διαδοχικές ειδικές εκθέσεις τους σχετικά με τις 
υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως το δικαίωμα σε ασφαλές, 
καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει άμεση σχέση 
μεταξύ της πλήρους άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοποικιλότητας, 
καθιστώντας έτσι 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·

10. τονίζει ότι, στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, η διαφθορά μπορεί να έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στον σεβασμό του δικαίου κατά την απονομή της 
δικαιοσύνης και στην ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος, υπονομεύει δε εγγενώς 
το θεμελιώδες δικαίωμα σε αμερόληπτο δικαστήριο, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το 
δικαίωμα του θύματος σε πραγματική προσφυγή· τονίζει ότι η διαφθορά οδηγεί γενικά 

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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σε συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, όταν, για παράδειγμα, εμποδίζεται η πρόσβαση μεμονωμένων ατόμων σε 
αγαθά και υπηρεσίες που τα κράτη υποχρεούνται να παρέχουν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ενθαρρύνεται η 
παράνομη απόκτηση ή ιδιοποίηση γης από επιχειρήσεις, ή όταν χορηγούνται άδειες ή 
παραχωρήσεις σε επιχειρήσεις του εξορυκτικού τομέα·

11. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις πολιτικές λογοδοσίας του και, επομένως, να σεβαστούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και παρά τις πολυάριθμες πολιτικές και τα νομοθετήματα 
που έχουν θεσπιστεί για την προώθηση ή επιβολή ενός καθήκοντος δέουσας επιμέλειας 
σε διάφορα κράτη μέλη, μόνο το 37 % των επιχειρήσεων συμμορφώνεται με 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και μόνο το 16 % 
αυτών καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· τονίζει ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πρόληψη των καταπατήσεων και παραβιάσεων που 
σχετίζονται με επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με τις τρέχουσες πολιτικές, 
και ότι, για να καλυφθεί αυτό το κενό, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί δεσμευτική 
ενωσιακή νομοθεσία·

12. σημειώνει ότι επιχειρήσεις και επενδυτές ζητούν να θεσπιστεί ένα καθήκον δέουσας 
επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να 
εναρμονιστούν τα πρότυπα, να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η επιχειρηματική 
βεβαιότητα·

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
συστάσεις:

13. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση καθήκοντος 
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος, ώστε να επιβληθούν νομικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις της ΕΕ, 
καθώς και στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης, και να θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
παρακολούθησης, επιβολής και προσφυγής·

14. συνιστά να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας, όπως 
απαιτείται από τη νομοθεσία της Ένωσης, ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές ή 
πραγματικές αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες (θα μπορούσε να) έχει προκαλέσει μια 
επιχείρηση, ή στις οποίες αυτή (θα μπορούσε να) έχει συμβάλει, ή με τις οποίες αυτή 
(θα μπορούσε να) συνδέεται άμεσα· προσθέτει ότι αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
παραβιάσεις που σημειώνονται κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων της μητρικής επιχείρησης, όλων των θυγατρικών, των άμεσων 
και έμμεσων προμηθευτών και υπεργολάβων ή άλλων επιχειρηματικών εταίρων·

15. συνιστά η νομοθεσία της Ένωσης να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους 
τομείς, όπως, για παράδειγμα, τις κρατικές επιχειρήσεις, τον τραπεζικό τομέα και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

Εμβέλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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16. τονίζει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, 
αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και θα πρέπει να προάγονται και να εφαρμόζονται 
με δίκαιο και ισότιμο τρόπο· συνιστά οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον 
δέουσας επιμέλειας να ισχύουν για όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με επιχειρήσεις·

17. συνιστά να θεσπιστεί νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το καθήκον δέουσας επιμέλειας, 
προκειμένου να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, εκείνων που 
κατοχυρώνονται στην ΟΔΔΑ, 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, καθώς και 
στην ΕΣΔΑ και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα (ICESCR), που δεσμεύουν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και πρέπει επίσης να τηρούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 
και τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών·

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

19. σημειώνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο τρωτότητας και 
περιθωριοποίησης· εμμένει, επομένως, στην άποψη ότι, κατά τον καθορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
η νομοθεσία της Ένωσης για το καθήκον δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να παραπέμπει 
σε συγκεκριμένα μέσα για συγκεκριμένες ομάδες· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων λαών, πρέπει να καλύπτονται όλα τα δικαιώματα των πλέον 
επηρεαζόμενων ομάδων τα οποία κατοχυρώνονται σε τοπική, εθνική ή διεθνή 
νομοθεσία·

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

21. 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· επισημαίνει ότι, 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· συνιστά, συνεπώς, τα εν λόγω δικαιώματα να 
προστατεύονται από τη νομοθεσία·
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22. 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, στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
των Ηνωμένων Εθνών οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει 
ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών έχει επιβεβαιώσει ότι τα άρθρα 2 και 8 
της ΕΣΔΑ επιβάλλουν στα συμβαλλόμενα κράτη θετική υποχρέωση να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής· εμμένει στην 
άποψη ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, σύμφωνα 
με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη θερμοκρασία, πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος βάσει νομοθεσίας·

23. σημειώνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται παράνομα φυσικούς πόρους, 
γεγονός που όχι μόνο αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιωσιμότητα και το 
περιβάλλον, αλλά έχει επίσης σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων· 
προσθέτει ότι οι εν λόγω επιχειρηματικές πρακτικές παραβιάζουν τη θεμελιώδη αρχή 
της αυτοδιάθεσης των λαών και την αρχή της διαρκούς κυριαρχίας και της άσκησης 
ελέγχου επί των φυσικών τους πόρων, καθώς και της πρόσβασης σε αυτούς, οι οποίες 
κατοχυρώνονται στο ψήφισμα 1803 (XVII) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ· συνιστά 
η 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·

24. σημειώνει ότι η συστημική διαφθορά παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της 
λογοδοσίας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, με σοβαρές επιπτώσεις για την 
αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η σύμβαση 
του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 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·

25. 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 για συνέργεια σε αυτά· συνιστά, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικοί 
κίνδυνοι σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρών 
παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του καθήκοντος 
δέουσας επιμέλειας που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία σε παραβιάσεις του 
διεθνούς ποινικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στις οποίες 
ενδέχεται να εμπλέκονται επιχειρήσεις·

Βασικές συστάσεις



PE655.782v02-00 8/12 PA\1213625EL.docx

EL

Διαδικασία δέουσας επιμέλειας και υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον δέουσας 
επιμέλειας

26. επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις όσον αφορά το καθήκον δέουσας επιμέλειας των 
επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος θα 
πρέπει να βασίζονται στην αρχή της εταιρικής ευθύνης για σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία διαλαμβάνεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ· οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα με τις οποίες 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα, γεγονός που σημαίνει ουσιαστικά ότι θα πρέπει να 
διαθέτουν μια ενσωματωμένη πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια 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, μεταξύ άλλων σε επίπεδο επιχείρησης, καθώς και σε άλλους μηχανισμούς 
υποβολής καταγγελιών·

27. είναι της άποψης ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές 
τους δεν υπονομεύουν ούτε βλάπτουν την προστασία των ανθρωπίνων και του 
περιβάλλοντος· εμμένει στην άποψη ότι δεν πρέπει να προωθούν, να συμμετέχουν ή να 
συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να υποστηρίζουν πολιτικές και 
δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλουν, στο πλαίσιο των ικανοτήτων 
τους, κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη και τον μετριασμό των δυσμενών 
επιπτώσεων·

28. τονίζει ότι, λόγω πολλαπλών παραγόντων, όπως, για παράδειγμα, το φύλο, η εθνοτική 
καταγωγή, η κοινωνική θέση και το καθεστώς απασχόλησης, το καθεστώς του 
μετανάστη ή του πρόσφυγα, η έκθεση σε συγκρούσεις ή βία, ή άλλοι παράγοντες, οι 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αφορούν συγκεκριμένα ορισμένους 
φορείς δικαιωμάτων και ορισμένες ευάλωτες ομάδες· αυτό πρέπει να αποτυπώνεται 
στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων του σταδίου εκτίμησης 
επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και των διαδικασιών προσφυγής·

29. σημειώνει ότι ο κίνδυνος δυσμενών για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιπτώσεων που 
σχετίζονται με επιχειρήσεις δεν εξαρτάται πάντα από το μέγεθος της επιχείρησης· 
εμμένει στην άποψη ότι το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 
πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων και να είναι συγκεκριμένο για 
κάθε χώρα 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

30. επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα τελούν σε συνάρτηση με 
συγκεκριμένο πλαίσιο και ότι, οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιολογούν με ακρίβεια 
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τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προλαμβάνουν και να διορθώνουν 
τις αρνητικές τους επιπτώσεις, εκτός από πληροφορίες από εργαζομένους, φορείς 
δικαιωμάτων και εκπροσώπους των εργαζομένων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στις 
αναλύσεις τους πληροφορίες 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 
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·

31. σημειώνει ότι, προκειμένου να αξιολογούνται οι κίνδυνοι για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, είναι απαραίτητο να διεξάγεται ανεξάρτητη παρακολούθηση των 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και των συνθηκών εργασίας στις 
αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της εστίασης στους 
εργαζομένους και στις επηρεαζόμενες κοινότητες, και της πλήρους συμμετοχής των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών·

32. σημειώνει ότι το καθήκον δέουσας επιμέλειας προϋποθέτει επίσης μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνονται, καθώς και 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, ιδίως μέσω της περιοδικής κατάρτισης εκθέσεων 
δημόσιας αξιολόγησης·

33. τονίζει ότι η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα και την πρωταρχική αρχή της 
διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης, και ότι η εξωτερική συμμετοχή, 
εποπτεία και επαλήθευση αποτελούν βασικά στοιχεία της άρτιας και ουσιαστικής 
εταιρικής δέουσας επιμέλειας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιολόγησής της· ζητεί, συνεπώς, η ενωσιακή νομοθεσία για το καθήκον δέουσας 
επιμέλειας να απαιτεί τη δημοσίευση καταλόγων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της, τη δημοσίευση εκθέσεων δέουσας επιμέλειας μέσω επιγραμμικών 
δημόσιων αποθετηρίων, και τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται ή 
δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας·

34. είναι της άποψης ότι η διαφάνεια δεν θα πρέπει να επαφίεται στις επιχειρήσεις, αλλά θα 
πρέπει να βασίζεται στο δικαίωμα ενημέρωσης όσων επηρεάζονται από εμπορικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των κοινοτήτων και των 
καταναλωτών· προτείνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
γνώση των εν λόγω πληροφοριών εγκαίρως και με ολοκληρωμένο και έντιμο τρόπο· 
πιστεύει ότι η επιβολή του δικαιώματος πληροφόρησης επιτρέπει να προσδιοριστούν με 
σαφήνεια τα καθήκοντα και οι αρμόδιοι φορείς, αφενός, και τα δικαιώματα και οι 
φορείς δικαιωμάτων, αφετέρου·

Διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς δικαιωμάτων

35. σημειώνει ότι οι φορείς δικαιωμάτων που θίγονται περισσότερο από καταπατήσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετιζόμενες με επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν επαρκή 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτά ασκούνται στα εθνικά νομοθετικά συστήματα, αντιμετωπίζουν δε δυσκολίες όσον 
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αφορά την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες και οργανώσεις 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 ή ενδέχεται να επηρεάζονται, και/ή με τους εκπροσώπους τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, από την ανάπτυξη έως την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, κατά τρόπο έγκαιρο και ουσιαστικό·

36. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς και η ελεύθερη, εκ των προτέρων και κατόπιν 
ενημέρωσης συναίνεση των αυτοχθόνων κοινοτήτων, έχουν εξέχουσα σημασία·

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

37. προτείνει στις επιχειρήσεις να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
προειδοποίησης· υπογραμμίζει ότι, μέσω της προσφυγής σε αυτούς τους μηχανισμούς, 
κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, όπως, για παράδειγμα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
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 προειδοποιεί την επιχείρηση σχετικά με δυσμενείς 
επιπτώσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38. τονίζει ότι οι διαδικασίες δημοσιοποίησης και υποβολής αναφορών πρέπει να 
διασφαλίζουν την ανωνυμία, την ασφάλεια, καθώς και τη σωματική και νομική 
ακεραιότητα των πληροφοριοδοτών, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3·

39. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι καταγράφονται όλο και περισσότερες επιθέσεις σε βάρος 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και ότι μόνο το 
2019 σημειώθηκαν 572 επιθέσεις· τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης 
των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη 
έχουν καθήκον 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·

40. συνιστά να επιβάλει η νομοθεσία τη θέσπιση 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 από μηνύσεις, προσπάθειες για φίμωση, εκφοβισμό και την με άλλον τρόπο 
αποθάρρυνση τους από την προσφυγή στη δικαιοσύνη·

Δικαίωμα ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και πραγματικής προσφυγής

41. σημειώνει ότι το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της ΟΔΔΑ και από το 

3 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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άρθρο 2 παράγραφος 3 του ΔΣΑΠΔ, αποτελεί δε επίσης θεμελιώδες δικαίωμα της 
Ένωσης (άρθρο 47 του Χάρτη)·

42. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 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· συνιστά να γίνει 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·

43. τονίζει ότι, στο πλαίσιο του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας που απορρέει από την 
ευθύνη των επιχειρήσεων για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιχειρήσεις 
πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχουν προκαλέσει ή στις οποίες έχουν συμβάλει· 
κατά συνέπεια, οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών θα πρέπει 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 ποτέ να χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση 
της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω κρατικών, δικαστικών και μη, μηχανισμών 
υποβολής καταγγελιών·

44. τονίζει ότι η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και οι προθεσμίες 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 ότι το βάρος της 
απόδειξης θα πρέπει να μετατοπιστεί από τα θύματα στην επιχείρηση και ότι η 
νομοθεσία πρέπει να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να 
κινήσουν δικαστικές διαδικασίες και τα θύματα να έχουν πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης·

45. τονίζει ότι 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 αναπηρίες, έχει εξέχουσα 
σημασία· 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 η αποτελεσματική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

46. 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 για την πρόληψη βλαβών, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής επαρκούς πρόσβασης σε μέσα έννομης 
προστασίας·
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47. ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
για το καθήκον δέουσας επιμέλειας παρακολουθείται επαρκώς και επιβάλλεται από 
εθνικούς και ενωσιακούς φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι κατάλληλες 
αρμοδιότητες και οι κατάλληλες εξουσίες· υπογραμμίζει ότι οι φορείς αυτοί θα πρέπει 
να είναι αρμόδιοι να διερευνούν καταχρηστικές ενέργειες, να λαμβάνουν μέτρα 
επιβολής και να υποστηρίζουν τα θύματα, για παράδειγμα παρέχοντας νομικές 
συμβουλές, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες εκπροσώπησης·

48. συνιστά η ενωσιακή νομοθεσία για το καθήκον δέουσας επιμέλειας να απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να καθορίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές και 
κυρώσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την υποβολή ψευδών 
ή παραπλανητικών δηλώσεων·

49. τονίζει ότι το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικαιοσύνη αποτελούν απαραίτητα μέσα για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από σοβαρές παραβιάσεις·

50. σημειώνει ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την εταιρική ποινική 
ευθύνη σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η δουλεία και η αναγκαστική 
εργασία συνιστούν ποινικό αδίκημα βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, και ιδίως βάσει 
της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, το 
άρθρο 9 της οποίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν ιδιαίτερα τις 
σοβαρές μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης·

51. συνιστά να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία διατάξεις περί ποινικής ευθύνης των 
επιχειρήσεων, των διευθυντών και των διοικητικών στελεχών που ευθύνονται σε 
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4 Οδηγία 2009/52/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης  Ιουνίου 2009, 
σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών 
που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.06.2009, σ. 24).


