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Το νέο έγγραφο καθοδήγησης της ΕΕ βοηθά τις επιχειρήσεις να
καταπολεμήσουν την αναγκαστική εργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2021

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δημοσίευσαν σήμερα έγγραφο
καθοδήγησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες
εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το έγγραφο καθοδήγησης θα ενισχύσει την
ικανότητα των εταιρειών να εξαλείφουν την αναγκαστική εργασία από τις αξιακές αλυσίδες τους,
παρέχοντας συγκεκριμένες, πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού, πρόληψης,
μετριασμού και αντιμετώπισης του κινδύνου που αυτή ενέχει.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε σχετικά: «Η αναγκαστική εργασία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Στην Επιτροπή έχουμε
δεσμευτεί να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου μας για την προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσαμε την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ στο επίκεντρο της πρόσφατης
εμπορικής στρατηγικής μας. Οι επιχειρήσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του
στόχου, διότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά με υπευθυνότητα. Με το σημερινό έγγραφο
καθοδήγησης, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της ΕΕ στις προσπάθειες αυτές. Θα ενισχύσουμε το έργο
μας για τη δέουσα επιμέλεια με την επικείμενη νομοθεσία μας σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική
διακυβέρνηση.»

Ο ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, δήλωσε τα εξής: «Η αναγκαστική εργασία
δεν αποτελεί μόνο σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και κύρια αιτία φτώχειας
και εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως όσον
αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το έγγραφο καθοδήγησης που δημοσιεύουμε σήμερα μεταφράζει τη δέσμευσή μας σε συγκεκριμένη
δράση. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν
συμβάλλουν σε πρακτικές αναγκαστικής εργασίας σε κανέναν τομέα, περιοχή ή χώρα.»

Στο έγγραφο καθοδήγησης εξηγούνται οι πρακτικές πτυχές της δέουσας επιμέλειας και παρέχεται
επισκόπηση των ενωσιακών και διεθνών μέσων σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά
που είναι σημαντικά για την καταπολέμηση της αναγκαστικής εργασίας. Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει
υποχρεωτικά πρότυπα σε ορισμένους τομείς και προωθεί ενεργά την αποτελεσματική εφαρμογή των
διεθνών προτύπων για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

Η προώθηση υπεύθυνων και βιώσιμων αξιακών αλυσίδων αποτελεί έναν από τους πυλώνες της
πρόσφατης εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ. Το έγγραφο καθοδήγησης υλοποιεί τη στρατηγική
βοηθώντας τις επιχειρήσεις της ΕΕ να λαμβάνουν ήδη τα κατάλληλα μέτρα, εν αναμονή της θέσπισης
της νομοθεσίας για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή η επικείμενη νομοθεσία θα πρέπει να
θεσπίσει υποχρεωτικό καθήκον δέουσας επιμέλειας το οποίο θα υποχρεώνει τις εταιρείες της ΕΕ να
εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στη
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους και των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Με την επιφύλαξη της
επικείμενης εκτίμησης επιπτώσεων, το στοιχείο αυτό θα περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς
δράσης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αναγκαστική εργασία δεν εισέρχεται στις αξιακές
αλυσίδες των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ συμβάλλει ήδη στην κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας με τα διάφορα
μέσα που προβλέπει. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ είναι μοναδικές όσον αφορά τη συμπερίληψη
δεσμευτικών υποχρεώσεων για την επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των
θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την αναγκαστική
εργασία. Οι εν λόγω συμβάσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση κατάργησης της χρήσης της
αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σε όλες τις μορφές της. Η δέσμευση αυτή επεκτείνεται στις
χώρες που επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή
διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ. Και οι 71
δικαιούχες χώρες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων υποχρεούνται να μην διαπράττουν
σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των αρχών των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5bf4e9d0-71d2-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


Το έγγραφο καθοδήγησης υλοποιεί επίσης ορισμένες από τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024 στον τομέα των επιχειρήσεων και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνουν την εξάλειψη της αναγκαστικής
εργασίας και την προώθηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων δέουσας επιμέλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Καθοδήγηση σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για την αντιμετώπιση από τις επιχειρήσεις της ΕΕ του
κινδύνου της αναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους 
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