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16. ηνλίδεη όηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ έρνπλ 

θαζήθνλ, ζύκθωλα κε ην δηεζλέο θαη ην 

επξωπαϊθό δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, λα κεξηκλνύλ ώζηε νη 

εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπο λα κελ πξνθαινύλ ή 

ζπκβάιινπλ ζε παξαβηάζεηο ηωλ 

αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ, άκεζα ή 

έκκεζα, κέζω ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ ηνπο, θαη λα ελεξγνύλ 

ζύκθωλα κε εγθεθξηκέλνπο θώδηθεο 

δενληνινγίαο πνπ νξίδνπλ πξόηππα 

θνηλωληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

επηδόζεωλ, θαη ζύκθωλα κέζα όπωο ε 

Σύκβαζε 169 ηεο ΔΟΕ, νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο 

ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· καλεί ηελ 

Επηηξνπή και ηα κπάηη μέλη να λάβοςν 

νομικώρ δεζμεςηικά μέηπα για ηην 

αποηελεζμαηική λογοδοζία ηων εηαιπιών 

πος αποδείσθηκε όηι καηαζηπαηήγηζαν 

ηην εθνική νομοθεζία και ηιρ διεθνείρ 

ζςνθήκερ· 
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ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· πποηπέπει 

ηελ Επηηξνπή να αναλάβει ηιρ 

απαπαίηηηερ ππωηοβοςλίερ για να 

ςποβάλει μια νομικά δεζμεςηική διεθνή 

ππάξη για ηιρ επισειπημαηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ και ηα ανθπώπινα 

δικαιώμαηα ζηο πλαίζιο ηος ΟΗΕ· 
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