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Σχετικά με το παρόν σχέδιο και την αναθεώρηση P&C
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί το σχέδιο του κειμένου της αναθεωρημένης P&C το οποίο θα κοινοποιηθεί τον
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022 για τη δημόσια διαβούλευση, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας
αναθεώρησης της P&C και βασίστηκε σε μια σειρά αρχικών διαβουλεύσεων που έγιναν με τις σχετικές ομάδες
ενδιαφερομένων. Θα γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στο σχέδιο ανάλογα με τις εισηγήσεις της δημόσιας
διαβούλευσης. Η έκδοση P&C 3.0 αναμένεται να εισαχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023 και μετά από ένα
μεταβατικό έτος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ από την περίοδο 2024-25. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το σκεπτικό, τη διαδικασία και τη διαχείριση της αναθεώρησης, βλ. https://bettercotton.org/bettercotton-principles-and-criteria-revision/

Γενικά προτεινόμενα σχόλια σχετικά με την αναθεωρημένη P&C
Πώς συνδέεται το P&C με τη στρατηγική Better Cotton 2030;
Η Στρατηγική 2030 καθορίζει την κατεύθυνση για το δεκαετές σχέδιό μας να κάνουμε το βαμβάκι καλύτερο για
το περιβάλλον, καλύτερο για τους αγρότες που το παράγουν και καλύτερο για όλους όσοι έχουν μερίδιο στο
μέλλον του τομέα. Η P&C καθορίζει τις συνολικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι παραγωγοί
προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια για να γίνουν πωλητές της "Better Cotton". Ως εκ τούτου, η
αναθεωρημένη P&C αποτελεί μία σημαντική κινητήρια δύναμη για την Better Cotton προκειμένου να επιτύχει
τη φιλόδοξη στρατηγική της για το 2030 και τους συναφείς στόχους και σκοπούς.
Δέσμευση για κοινωνική ενσωμάτωση
Σε όλη την P&C και όποτε αναφέρονται αγρότες ή εργαζόμενοι, αυτό περιλαμβάνει άτομα κάθε προέλευσης,
ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία,
την εθνικότητα, την υπηκοότητα, τη γλώσσα, τη φυλή, τη τάξη, την κάστα, την κοινωνική προέλευση, τη
θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την υγεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές απόψεις, την οικογενειακή
κατάσταση ή οποιαδήπτε άλλη κατάσταση. Αναμένεται ότι οι καλύτεροι βαμβακοπαραγωτοί ειδικότερα να
λήφτουν υπόψη τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των ευάλωτων ομάδων.
Το φύλο στην αναθεωρημένη P&C
Η Better Cotton αναγνωρίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων και των γυναικών όχι μόνο σε παραγωγικούς
ρόλους αλλά και σε ηγετικούς ρόλους και πλήρη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την
επίτευξη της στρατηγικής του 2030. H P&C δουλεύοντας χέρι-χέρι με τους άλλους πυλώνες του συστήματος
“Better Cotton Standard System”, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για το 2030 που σχετίζεται με το φύλο,
επιδιώκοντας μεγαλύτερη ενσωμάτωση του φύλου σε όλες τις Αρχές. Ένα ξεχωριστό κριτήριο που προστέθηκε
στην Αρχή Διαχείρισης, στοχεύει να διασφαλίσει ότι η συμμετοχή και η ένταξη των φύλων ληφτούν υπόψη ως
μέρος όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο Παραγωγός. Εξάλλου, απαιτεί να εντοπιστούν, να
παρακολουθούν και να ληφτούν τα σχετικά μέτρα σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση προβλημάτων
σχετικά με το φύλο. Η P&C στο πλαίσιο των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων, θα απαιτήσει επίσης τη συλλογή
αναλυτικών δεδομένων και την καταχώριση όλων των μελών του νοικοκυριού ως συμμετεχόντων στο Better
Cotton.
Κλιματική αλλαγή στην αναθεωρημένη P&C.
Η Better Cotton αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή στη γεωργία. Η αναθεωρημένη P&C με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου κριτηρίου στην αρχή
διαχείρισης σχετικά με τη δράση για το κλίμα, σοχεύει ότι όλοι οι αγρότες να κατανοήσουν, να εξετάσουν και
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις δραστηριότητές τους. Τα μέτρα
προσαρμογής και μετριασμού των αρνητικών δράσεών της κλιματικής αλλαγής λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις
Αρχές και οι σχετικοί δείκτες θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστό πίνακα στο παράρτημα.
Το σύστημα συνεχούς βελτίωσης στον πυρήνα της P&C
Η συνεχής βελτίωση είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις της Better Cotton. Λαμβάνοντας υπόψη τις
δυσκολίες που σχετίζονται με την προηγούμενη προσέγγιση που λειτουργούσε με δείκτες "πυρήνας" και
"βελτίωση", η αναθεωρημένη P&C προτείνει την προσαρμογή της προσέγγισης για την ενίσχυση της συνεχούς
βελτίωσης ως εξής.
- Πρώτον, οι τρόποι βελτίωσης περιλαμβάνονται στους βασικούς δείκτες. Όλοι οι δείκτες που προτείνονται
στην αναθεωρημένη P&C θεωρούνται πλέον "βασικοί" και ως εκ τούτου αν και σχετικοί με την έγκριση,

πολλοί από τους δείκτες περιλαμβάνουν πλέον δηλώσεις όπως "λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση με την
πάροδο του χρόνου...". Αυτό όχι μόνο διασφαλίζει ότι οι προκλήσεις υλοποίησης μπορούν να
αντιμετωπιστούν, αλλά απαιτεί επίσης από όλους τους παραγωγούς να εργάζονται συνεχώς για την επίτευξη
του βασικού στόχου, αναγνωρίζοντας παράλληλα το γεγονός ότι οι διάφοροι παραγωγοί ξεκινούν από
διαφορετικά σημεία εκκίνησης.
- Δεύτερον, στο πλαίσιο της Αρχής Διαχείρισης, αναμένεται οι παραγωγοί να προσδιορίσουν τις
προτεραιότητες βιωσιμότητας για τη συνεχή βελτίωση που είναι σχετικές και επείγουσες για αυτούς και να
λάβουν μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τόσο ο προσδιορισμός των τομέων προτεραιότητας για
συνεχή βελτίωση όσο και η πραγματική εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξή τους
αξιολογούνται ως προς τη συμμόρφωση και τη συνάφεια με την P&C. Θα διασφαλιστεί καθοδήγηση σχετικά
με τον τρόπο προσδιορισμού των σχετικών προτεραιοτήτων συνεχούς βελτίωσης.
Πεδίο εφαρμογής και εφαρμοσιμότητα
Η P&C καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου
να είναι επιλέξιμη για άδεια καλύτερου βαμβακιού.
Ενώ οι απαιτήσεις διατηρούνται αρκετά ευρείες ώστε να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα
συνοδεύονται από τις τοπικές οδηγίες εφαρμογής για την αντιμετώπιση σημαντικών διαφορών μεταξύ των
διαφορετικών περιοχών καλλιέργειας βαμβακιού. Η Better Cotton συνεχίζει επίσης να κάνει διάκριση μεταξύ
των τριών κατηγοριών μεγεθών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να αναγνωρίσει τις διαφορές στις μεθόδους
παραγωγής και τις ροές εργασίας που χρησιμοποιούνται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (βλ. παρακάτω).
Το πεδίο εφαρμογής της άδειας αφορά τις περιοχές παραγωγής βαμβακιού εντός της εκμετάλλευσης ή της
Μονάδας Παραγωγού. Ωστόσο, πολλές απαιτήσεις (ή σχετικές οδηγίες) ισχύουν ευρύτερα για τις γεωργικές
πρακτικές και οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να τις εξετάσουν για άλλες καλλιέργειες, ανάλογα με την
περίπτωση. Όπου χρειάζεται, οι οδηγίες εφαρμογής και τα έγγραφα διασφάλισης θα το αποσαφηνίζουν αυτό
σε επίπεδο δεικτών.
Η γενική ευθύνη για τη διασφάλισή της συμμόρφωσης με την P&C ανήκει σε επιχείρηση/επιχειρήσεις που
έχει/έχουν την άδεια, αναφέρεται/αναφέρονται ως «Παραγωγός». Για τις Μονάδες Παραγωγών που
συγκεντρώνουν πολλές μικρές ή μεσαίες εκμεταλλεύσεις σε μια ενιαία μονάδα αδειοδότησης, η ευθύνη
αναφορικά με την εφαρμογή των επιμέρους δεικτών ποικίλλει ανάλογα με την P&C. Σε ορισμένες περιπτώσεις
η ευθύνη ανήκει στο διοικητικό προσωπικό της Μονάδας Παραγωγού, ενώ σε άλλες μερικές περιπτώσεις ανήκει
σε μεμονωμένους αγρότες. Ο δείκτης "επίπεδο ευθύνης" στη δεύτερη σειρά του πίνακα αποσκοπεί στην
αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης.
Σχετικά με ότι το έγγραφο πώς πρέπει να διαβαστεί
Αρχές, κριτήρια και δείκτες
Το αναθεωρημένο πρότυπο σε επίπεδο εκμετάλλευσης της P&C συνεχίζει να λειτουργεί ανάλογα με τις αρχές,
τα κριτήρια και τις δείκτες. Οι αρχές είναι οι πρωταρχικοί τομείς βιωσιμότητας, τα κριτήρια είναι υποπροϋποθέσεις στο πλαίσιο μιας αρχής και οι δείκτες είναι οι πραγματικές απαιτήσεις σε επίπεδο γεωργικής
εκμετάλλευσης που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο κάθε κριτηρίου.
Στην επάνω δεξιά γωνία κάθε δείκτη δίνεται η ακρίβεια ότι σε ποιά κατηγορία εκμεταλλεύσεων εφαρμόζεται ο
αντίστοιχος δείκτης .
- Αγροκτήματα μικρής κλίμακας (SH): Είναι αγρότες που δεν εξαρτώνται διαρθρωτικά από μισθωτή
εργασία σε μόνιμη βάση και των οποίων το μέγεθος της εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνει τα 20 εκτάρια
καλλιεργούμενων βαμβακοφόρων αγρών.
- Αγροκτήματα μεσαίας κλίμακας (MF): Είναι αγρότες που εξαρτώνται διαρθρωτικά από μόνιμο μισθωτό
εργατικό δυναμικό και έχουν μέγεθος εκμετάλλευσης μεταξύ 20 και 200 εκταρίων καλλιεργούμενων
αγρών βαμβακιού.
- Αγροκτήματα μεγάλης κλίμακας (LF): Είναι αγρότες με μέγεθος εκμετάλλευσης άνω των 200 εκταρίων
καλλιεργούμενων αγρών βαμβακιού και είτε μηχανοποιημένοι είτε δομικά εξαρτώμενοι από μόνιμη
μισθωτή εργασία.

Περιγραφή του κατασκευαστή
Ο παραγωγός καθορίζει τη μονάδα αδειοδότησης και μπορεί να είναι μια Μονάδα Παραγωγού (ΜΠ) για μικρές
ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή ένας μεμονωμένος γεωργός στην περίπτωση μεγάλων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων. Όποτε αναφέρεται ένας "αγρότης" στην P&C, εννοείται ένας πραγματικός μεμονωμένος
αγρότης.
Επίπεδο ευθύνης
Αυτός ο δείκτης στη δεύτερη γραμμή ιδίως για τις Μονάδες Παραγωγών προσδιορίζει ότι αν οι υπεύθυνοι για
την εφαρμογή του αντίστοιχου δείκτη είναι μεμονωμένοι αγρότες ή η Διαχείριση Παραγωγών.
Στόχος και επεξηγηματικές σημειώσεις
Ο στόχος στη δεύτερη γραμμή εξηγεί το σκεπτικό και το γενικό σκοπό του δείκτη. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις
παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές, πρόσθετους ορισμούς ή παρόμοιες διευκρινίσεις
που απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του δείκτη. Τόσο ο στόχος όσο και οι
επεξηγηματικές σημειώσεις θα οριστικοποιηθούν μετά από δημόσια διαβούλευση.
Αλλαγές στην τρέχουσα έκδοση P&C 2.1
Στη δεύτερη στήλη υπάρχει επίσης μια ένδειξη του επιπέδου αλλαγής στην έκδοση V.2.1 της P&C που ισχύει
σήμερα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται μόνο για χάρη της διαβούλευσης, αλλά θα συμπεριληφθούν
στην τελική έκδοση του P&C V. 3.0• Δεν υπάρχει αλλαγή: Το νόημά του δείκτη είναι το ίδιο με τις ίδιες ή μικρές αλλαγές στη διατύπωση
• Μικρή αλλαγή: Μικρή αλλαγή νοήματος ή μικρές συνέπειες στην υλοποίηση, δηλαδή, αρκετοί
τρέχοντες δείκτες συγκεντρώθηκαν σε έναν, προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση
κ.λπ.
• Μεγάλη αλλαγή: Ίδιοι θεματικοί τομείς, αλλά σημαντική αλλαγή εστίασης ή σημαντικές επιπτώσεις
στην εφαρμογή (για παράδειγμα, με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων στοιχείων)
• Βελτίωση για νέα-ουσιαστική βελτίωση: Δείκτης βελτίωσης (προσαρμοσμένος και) πυρήνας
• Νέο: περιλαμβάνεται νέα θεματική περιοχή ή δείκτης
Καθοδήγηση για την εφαρμογή και το υλικό διασφάλισης
Παγκόσμια και ισχυρή τοπική καθοδήγηση για την εφαρμογή θα συνοδεύει την αναθεωρημένη P&C, η οποία
θα περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες, καλές πρακτικές και καθοδήγηση σχετικά με τη συμμόρφωση,
όπου είναι απαραίτητο. Τα υλικά και οι κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης θα προσαρμοστούν επίσης
αναλόγως.

Αρχή 1 : Διαχείριση
.........................................................................................................................................................................

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1 – Ο παραγωγός διαχειρίζεται τις δραστηριότητές του με καλά ενημερωμένο,
αποτελεσματικό και με ευρεία κλίμακα
1.1.1
[SH - MF] Για την Παραγωγική Μονάδα αναπτύσσεται και υλοποιείται ένα σαφές και τοπικά σχετικό σχέδιο
δραστηριοτήτων, το οποίο:
(i)
Περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, τα χρονοδιαγράμματα και τις ευθύνες.
(ii) Ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια της σεζόν.
(iii) Αναθεωρείται τουλάχιστον ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των δραστηριοτήτων
παρακολούθησης.
1.1.2
[SH - MF] Ένα σχέδιο παρακολούθησης αναπτύσσεται και εφαρμόζεται για τη μέτρηση της προόδου και την
κατανόηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Μονάδας Παραγωγής. Το σχέδιο
παρακολούθησης:
(i)
Περιλαμβάνει μία βασική αξιολόγηση κατά το πρώτο έτος συμμετοχής (έτος εγκατάστασης) και
επαναξιολογήσεις σε σχέση με την εν λόγω βασική αξιολόγηση πριν από κάθε κύκλο αδειοδότησης·
(ii) Εντοπίζει τους κινδύνους μη συμμόρφωσης και διασφαλίζει ότι αναλύονται τα δεδομένα διασφάλισης
και εκμετάλλευσης, πληροφορίες που λαμβάνονται τεκμηριώνονται και προστίθενται στο σχέδιο
δραστηριοτήτων του σημείου 1.1.1.
1.1.3
[SH - MF] Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ζητείται η γνώμη ενός αντιπροσωπευτικού και χωρίς αποκλεισμούς
δείγματος αγροτών και εργατών σχετικά με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες τους. Τα βασικά ευρήματα της
εν λόγω διαβούλευσης τεκμηριώνονται και λαμβάνονται υπόψη στα σχέδια δραστηριοτήτων και
παρακολούθησης και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τους στόχους συνεχούς βελτίωσης.
1.1.4
[LF] Υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των γεωργικών
δραστηριοτήτων. Το σύστημα όπως αναφέρεται στο κριτήριο 1.3, επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου
σε σχέση με τις απαιτήσεις της Better Cotton και τους στόχους συνεχούς βελτίωσης.
1.1.5
[SH – MF – LF] Ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2 – Για τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων ο παραγωγός εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό και
σχετικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων.
1.2.1.
[SH - MF - LF] Τα ακριβή και πλήρη δεδομένα σε επίπεδο παραγωγού συλλέγονται, επικυρώνονται και
αναφέρονται όπως ορίζεται στο έγγραφο «Καλύτερες απαιτήσεις δεδομένων εκμετάλλευσης βαμβακιού».
1.2.2.
[SH - MF] Οι γεωργοί τηρούν ακριβή αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων, των εξόδων και των βασικών
πρακτικών, σύμφωνα με το έγγραφο «Καλύτερες απαιτήσεις δεδομένων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
βαμβακιού».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3 – Ο παραγωγός δίνει προτεραιότητα στο σύστημα συνεχούς βελτίωσης σε τομείς τοπικής
σημασίας
1.3.1.
[SH - MF] Προσδιορίζονται συγκεκριμένοι τομείς εστίασης της συνεχούς βελτίωσης και οι σχετικοί τριετείς
στόχοι και παρεμβάσεις. Οι "προτεραιότητες συνεχούς βελτίωσης" βασίζονται στις "Κατευθυντήριες γραμμές
για το καλύτερο βαμβάκι για τη συνεχή βελτίωση" και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία
(i) Εξέταση των τοπικών σχετικών τομέων προτεραιότητας,
(ii) Προτεραιότητες που προκύπτουν από την παρακολούθηση και τη διαχείριση δεδομένων (κριτήρια 1.1.
και 1.2.),
(iii) Προτεραιότητες και ανάγκες των αγροτικών νοικοκυριών.
1.3.2.
[SH - MF] Οι εντοπισμένοι τομείς συνεχούς βελτίωσης και οι σχετικοί στόχοι και παρεμβάσεις ενσωματώνονται
πλήρως στα σχέδια δράσης και παρακολούθησης των σημείων 1.1.1 και 1.1.2.
1.3.3.
[LF] Έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι και τοπικά σχετικοί στόχοι βιωσιμότητας στους οποίους πρέπει να
επικεντρωθεί η προσοχή για συνεχή βελτίωση. Οι δραστηριότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων
υλοποιούνται και η πρόοδος παρακολουθείται στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος διαχείρισης του δείκτη
1.1.4.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.4 – Ο παραγωγός εφαρμόζει μια αποτελεσματική, τοπικά συναφή και βασισμένη στις ανάγκες
προσέγγιση για την ενίσχυση των ικανοτήτων όλου του προσωπικού, των αγροτών και των εργαζομένων.
1.4.1.
[SH - MF - LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 15 εργαζόμενους)]
Εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών και των ανδρών
γεωργών και εργαζομένων που
(i) Επικεντρώνεται σε τοπικά σχετικές πρακτικές και καινοτομίες,
(ii) Ενημερώνεται από διαβουλεύσεις με γυναίκες και άνδρες αγρότες και εργάτες και από βρόχους
ανατροφοδότησης από προηγούμενες εκπαιδεύσεις
(iii) Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και προσαρμοσμένα σε τοπικό επίπεδο εργαλεία και μεθόδους.
1.4.2.
[SH - MF - LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 15 εργαζόμενους)]
Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να είναι
εξίσου προσβάσιμες σε όλους τους αγρότες και τους εργαζόμενους που μπορούν να επωφεληθούν.
1.4.3.
[SH - MF - LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 15 εργαζόμενους)] Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι κατανοούν
τη σημασία και τα οφέλη των βασικών θεμάτων και πρακτικών που προωθούνται από τις εκπαιδεύσεις ή άλλες
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων.
1.4.4.
[SH – MF] Παραγωγές/εκπαιδευτές διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και λειτουργικές δεξιότητες για
την παροχή αποτελεσματικών και συναφών δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων.
Υπάρχει ένα σύστημα για την αξιολόγηση των επιδόσεων και την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης.
1.4.5.
[LF] Διαχείριση του παραγωγού / αγρότης κατανοεί τα τοπικά ζητήματα βιωσιμότητας και αναζητά συμβουλές
και πληροφορίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.5 – Ο παραγωγός υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή και αναγνώριση των γυναικών.
1.5.1.
[SH - MF - LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 10 γυναίκες εργαζόμενες)] Ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων
(που αναφέρεται επίσης ως "ηγεσία των φύλων") διορίζεται/διορίζονται για να υποστηρίξει/υποστηρίξουν τη
μεγαλύτερη συμμετοχή και αναγνώριση των γυναικών. Τα κύρια καθήκοντά τους περιλαμβάνουν:
(i) Συμβουλευτική με τις γυναίκες αγρότισσες, τις εργαζόμενες και την κοινότητα για τον εντοπισμό των
τοπικών ζητημάτων και ευκαιριών που αφορούν το φύλο,
(ii) Ευαισθητοποίηση της διοίκησης, των γεωργών και των εργαζομένων για συγκεκριμένα ζητήματα που
σχετίζονται με το φύλο σε τοπικό επίπεδο,
(iii) Ανάπτυξη συστάσεων για δράσεις βελτίωσης,
(iv) Συνεργασία με τη Διαχείριση Παραγωγών για την ενσωμάτωση δράσεων βελτίωσης της ισότητας των
φύλων στα επιχειρησιακά σχέδια και στα σχέδια παρακολούθησης.
1.5.1.
[SH - MF - LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 10 γυναίκες εργαζόμενες) Με βάση τις συστάσεις του
επικεφαλής για την ισότητα των φύλων, υλοποιούνται μέτρα και καθήκοντα κατά προτεραιότητα για την
αντιμετώπιση τοπικών θεμάτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.6 – Ο παραγωγός λαμβάνει μέτρα που βασίζονται σε συνεργασία για την αντιμετώπιση
ζητημάτων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τις τοπικές συνθήκες.
1.6.1.
[SH - MF - LF] Ο παραγωγός εμπλέκεται με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πέραν των ορίων του αγροκτήματος ή
της Μονάδας Παραγωγού) σε τοπικά θέματα βιωσιμότητας.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.7 – Ο παραγωγός λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για επείγουσα δράση και εφαρμόζει μέτρα
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής.
1.7.1.
[SH - MF - LF] Ο παραγωγός γνωρίζει τα παρακάτω θέματα καλά:
(i) Τοπικές κλιματικές επιπτώσεις και πώς επηρεάζουν τις γεωργικές δραστηριότητες και τα μέσα διαβίωσης,
(ii) Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό
επίπεδο.
1.7.2.
[SH - MF - LF]. Τα τοπικά μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ενσωματώνονται στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό και την παρακολούθηση και την εφαρμογή.
1.7.3.
[SH - MF - LF]. Τα τοπικά συναφή και εφικτά μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ενσωματώνονται στον
επιχειρησιακό σχεδιασμό και την παρακολούθηση και την εφαρμογή.

Αρχή 2 : Φυσικοί Πόροι
.........................................................................................................................................................................
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1. – Οι αγρότες γνωρίζουν την αξία των φυσικών πόρων και πώς πρέπει να τους προστατεύονται
2.1.1.
[SH - MF - LF] Οι αγρότες κατανοούν τα εξής:
(i) Η σημασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό και βιοποικιλότητα) για τις εκμεταλλεύσεις και τις
κοινότητές τους.
(ii) Πώς οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν την υγεία του εδάφους, το νερό και τη βιοποικιλότητα και πώς
αυτές σχετίζονται μεταξύ τους.

(iii) τις δραστηριότητες που μπορούν να αναλάβουν για τη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών πόρων
στις εκμεταλλεύσεις τους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2. – Η υγεία του εδάφους βελτιώνεται μέσω γεωργικών πρακτικών που διατηρούν και
βελτιώνουν τις φυσικές χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους.
2.2.1.
[SH - MF - LF] Εφαρμόζονται τοπικά σχετικές πρακτικές που μεγιστοποιούν την ποικιλομορφία των
καλλιεργειών.
2.2.2
[SH - MF - LF] Εφαρμόζονται τοπικά σχετικές γεωργικές πρακτικές που μεγιστοποιούν την εδαφοκάλυψη.
2.2.3
[SH - MF - LF] Εφαρμόζονται τοπικά σχετικές γεωργικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση της διατάραξης του
εδάφους.
2.2.4
[SH - MF - LF] Η βέλτιστη εφαρμογή λιπασμάτων αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των οφελών και την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και επιλέγοντας τα ακόλουθα στοιχεία
(i) Η σωστή πηγή θρεπτικών στοιχείων (ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και των φυτών),
(ii) Το σωστό ποσοστό,
(iii) Ο σωστός χρόνος,
(iv) Η κατάλληλη περιοχή εφαρμογής.
2.2.5
[SH - MF - LF] Λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων με την πάροδο
του χρόνου.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3 – Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα του νερού βελτιστοποιείται μέσω πρακτικών που ενισχύουν
την προστασία των καλλιεργειών και μειώνουν τη σπατάλη, τη διάβρωση και την αλάτωση.
2.3.1
[SH - MF - LF] (μόνο για αρδευόμενες εκμεταλλεύσεις)] Οι μέθοδοι, οι τεχνολογίες και ο χρόνος άρδευσης
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της άρδευσης και τη μεγιστοποίηση
της παραγωγικότητας του νερού.
2.3.2
[SH - MF - LF] (μόνο για αγροκτήματα αρδευόμενα με βροχή) Εφαρμόζονται πρακτικές για την αποτελεσματική
διαχείριση της μεταβαλλόμενης διαθεσιμότητας και κατανομής των βροχοπτώσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.4 – Η βιοποικιλότητα και οι φυσικοί οικότοποι στον αγρόκτημα και γύρω από αυτό,
προστατεύονται και βελτιώνονται
2.4.1
[SH - MF - LF] Εφαρμόζονται μέτρα για την προστασία των υδάτινων ρευμάτων και των υγροτόπων (π.χ.
χρήση ζωνών ανάσχεσης, χορτολιβαδικές πλωτές οδοί και κατάλληλη αποθήκευση και χρήση λιπασμάτων και
χημικών ουσιών).
2.4.2
[SH - MF - LF] Οι φυσικοί οικότοποι και η βιοποικιλότητα προστατεύονται και λαμβάνονται μέτρα για τη
βελτίωσή τους με την πάροδο του χρόνου.
2.4.3
[SH - MF - LF] Οι υποβαθμισμένες περιοχές εντοπίζονται και λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάστασή τους
με την πάροδο του χρόνου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.5 – Τα φυσικά οικοσυστήματα και τα HCV προστατεύονται, διατηρούνται και ενισχύονται.
2.5.1
[SH - MF - LF] Σε περίπτωση οποιασδήποτε προτεινόμενης μετατροπής από μη γεωργικής γης σε γεωργική γη,
θα πρέπει να διενεργείται "Αξιολόγηση κινδύνου μετατροπής της γης για το καλύτερο βαμβάκι". Τα σχετικά
μέτρα είναι πλήρως ενσωματωμένα στις δραστηριότητες και τις δραστηριότητες παρακολούθησης στο P1.
2.5.2
[SH - MF - LF] Ο παραγωγός διασφαλίζει ότι κανένα φυσικό οικοσύστημα δεν θα μετατραπεί σε γεωργικό από
την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Αρχή 3 : Προστασία των καλλιεργειών
.........................................................................................................................................................................
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1. – Ο παραγωγός διασφαλίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων αποτελεί το ένα
αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης και των πρακτικών του παραγωγού
3.1.1.
[SH – MF] Αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μια στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών
(ΟΔΕΟ), η οποία καλύπτει τους δείκτες 3.1.2-3.1. 7 και ενσωματώνει μια συνεχή πορεία βελτίωσης στην
κατανόηση και τις πρακτικές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας με την πάροδο του χρόνου. Η στρατηγική
ενημερώνει τα σχέδια δραστηριοτήτων και παρακολούθησης στο πλαίσιο του P1.
3.1.2.
[SH – MF] Οι αγρότες γνωρίζουν τις τοπικές πιέσεις των επιβλαβών οργανισμών και τους κύριους φυσικούς
εχθρούς τους και μπορούν να περιγράψουν τις τοπικές μεθόδους καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών και
ασθενειών που ελαχιστοποιούν τη βλάβη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
3.1.3.
[SH – MF] Εφαρμόζονται μέθοδοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας υγιούς καλλιέργειας, στην πρόληψη της
συσσώρευσης πληθυσμών παρασίτων και ασθενειών και στη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών
ωφέλιμων οργανισμών.
3.1.4.
[SH – MF] Στο πλαίσιο του σχεδίου ΟΔΕΟ, προτιμώνται οι κατάλληλες ποικιλίες σπόρων με βάση την εξέταση
της τοπικής καταλληλότητας και της ανθεκτικότητας στους επιβλαβείς οργανισμούς.
3.1.5.
[SH – MF] Πραγματοποιείται τακτική παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών και των επιπέδων των
επιβλαβών οργανισμών και των οφελών- χρησιμοποιούνται εργαλεία παρατήρησης και λήψης αποφάσεων στο
πεδίο για να καθοριστεί πότε και πώς να καταπολεμηθούν οι επιβλαβείς οργανισμοί.
3.1.6.
[SH – MF] Οι βιολογικές, φυσικές, πολιτιστικές και άλλες μη χημικές μέθοδοι έχουν προτεραιότητα για την
καταπολέμηση των παρασίτων.
3.1.7.
[SH – MF] Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο όταν επιτυγχάνεται ένα ορισμένο κατώτατο όριο
επιβλαβών οργανισμών. Εάν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα:
(i) Προτιμώνται δραστικά συστατικά χαμηλής τοξικότητας,
(ii) Εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η αντίσταση.
3.1.8.
[LF] Εφαρμόζεται στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρασίτων η οποία
(i) Αποτρέπει τη συσσώρευση πληθυσμών παρασίτων και ασθενειών και προστατεύει τους ωφέλιμους
οργανισμούς,
(ii) περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών, των παρασίτων, των ασθενειών και
των ωφέλιμων οργανισμών
(iii) δίνει προτεραιότητα σε μη χημικές παρεμβάσεις,
(iv) Διασφάλιση ότι τα χημικά χρησιμοποιούνται μόνο όταν επιτυγχάνονται καθορισμένα κατώτατα όρια.
(v) Προτεραιότητα σε δραστικά συστατικά χαμηλής τοξικότητας και διαχείριση της ανθεκτικότητας σε
περίπτωση χρήσης χημικών ουσιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2 – Τα χρησιμοποιούμενα φυτογάρμακα καταγράφονται και επισημαίνονται κατάλληλα
3.2.1.
[SH – MF – LF] Όλα τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι καταχωρημένα σε εθνικό επίπεδο για χρήση
σε βαμβάκι.
Σημείωση: Όπως και με τις υφιστάμενες αρχές και κριτήρια, ο δείκτης αυτός αποσκοπεί επίσης στην πρόληψη
της χρήσης μειγμάτων φυτοφαρμάκων ή "κοκτέιλ" - αυτό θα διευκρινιστεί στο κείμενο σε μελλοντικές εκδόσεις.
3.2.2.
[SH – MF – LF] Όλα τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα φέρουν ορθή επισήμανση σε τουλάχιστον μία de facto
ή de facto επίσημη εθνική ή de facto επίσημη περιφερειακή γλώσσα.
3.2.3.
[SH – MF – LF] Τηρείται μητρώο όλων των φυσικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή και
επικαιροποιείται τουλάχιστον ετησίως.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3 – Ο παραγωγός αναλαμβάνει να μειώσει τη χρήση πολύ επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.
3.3.1.
[SH – MF – LF] Τα φυτοφάρμακα δεν χρησιμοποιούνται εάν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες διεθνείς πράξεις ή κανονισμούς
(i) τα παραρτήματα Α και Β της σύμβασης της Στοκχόλμης,
(ii) Παραρτήματα του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ,
(iii) Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης του Ρότερνταμ,
(iv) περιλαμβάνονται στην κατηγορία 1 της Ia της ταξινόμησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)
του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών Προϊόντων
(GHS).
3.3.2.
[SH – MF – LF] Όταν τα απαγορευμένα φυτοφάρμακα (σύμφωνα με το σημείο 3.3.1) δεν έχουν ακόμη βιώσιμες
εναλλακτικές λύσεις, η Better Cotton μπορεί να επιτρέψει τη χρονικά περιορισμένη κατ' εξαίρεση χρήση τους
μέσω της καθιερωμένης διαδικασίας κατ' εξαίρεση χρήσης. Εάν τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται μετά την
έγκρισή τους μέσω της διαδικασίας εξαιρετικής χρήσης, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι όροι που καθορίζονται
σχετικά και να υποβάλλονται σχετικές αναφορές.
3.3.3.
[SH – MF – LF] Μέχρι το 2024, ο κατασκευαστής έχει καταργήσει σταδιακά τα φυτοφάρμακα που
περιλαμβάνονται στην κατηγορία 2 του παγκοσμίως εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης και
επισήμανσης χημικών ουσιών (GHS), Ib της ταξινόμησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).
Σημείωση: Τα φυτοφάρμακα αυτά θα απαγορευτούν μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι αναθεωρημένες αρχές και
κριτήρια που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την περίοδο 2024-2025.
3.3.4.
[SH – MF – LF]. Υπάρχει σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση των φυτοφαρμάκων που ορίζονται ως καρκινογόνες,
μεταλλαξιογόνες ή αναπαραγωγικά τοξικές (CMR) ουσίες σύμφωνα με τις κατηγορίες Ia και Ib του παγκοσμίως
εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (GHS) έως το 2028.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.4 – Αξιολογούνται και μειώνονται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι των πολύ επικίνδυνων
φυτοφαρμάκων.
3.4.1.
[SH – MF – LF]. Για τα ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα με περιβαλλοντικούς κινδύνους που δεν
καλύπτονται από τα σημεία 3.3.1-3.3.3.3.3, εφαρμόζεται προσέγγιση μείωσης του κινδύνου σύμφωνα με το
έγγραφο οδήγησης της Better Cotton.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.5 – Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια.
3.5.1.
[SH – MF – LF] Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που προετοιμάζει και εφαρμόζει φυτοφάρμακα
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
(i) Να είναι καλά στην υγεία του,
(ii) να είναι ειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή φυτοφαρμάκων
(iii) να είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι,
(iv) Να μην είναι έγκυος ή θηλάζουσα μητέρα.
3.5.2.
[MF – LF] Τα φυτοφάρμακα παρασκευάζονται και εφαρμόζονται από άτομα που χρησιμοποιούν σωστά τα
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
3.5.3.
[SH] Κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, φοριούνται ελάχιστα μέσα ατομικής
προστασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των ακόλουθων μερών του σώματος από απορρόφηση
από το δέρμα, κατάποση και εισπνοή
(i) Πρόσωπο και αναπνευστική οδός: μάτια, ακουστικός πόρος, μύτη, τριχωτό της κεφαλής,
(ii) Άκρα: χέρια, αντιβράχια, παλάμες, πόδια, πέλματα,
(iv) Κοιλιά και περιοχή των γεννητικών οργάνων.
3.5.4.
[MF – LF] Έχουν ληφθεί μέτρα για την αύξηση του αριθμού των γεωργών που υιοθετούν τα κατάλληλα μέσα
ατομικής προστασίας.
3.5.5.
[MF – LF] Το αγρόκτημα θα πρέπει να διαθέτει ειδικούς χώρους για την αποθήκευση, την ανάμιξη και το
χειρισμό των φυτοφαρμάκων και για τον καθαρισμό των δοχείων φυτοφαρμάκων καθώς και του εξοπλισμού
εφαρμογής. Οι χώροι πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία για την αποθήκευση
φυτοφαρμάκων. Σε αυτές τις περιοχές, όλες οι εκροές και οι απορρίψεις πρέπει να συλλαμβάνονται πλήρως
κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.
3.5.6.
[LF] Οι παραγωγοί θα πρέπει,
(i) Να απορρίπτετε κατάλληλα τα δοχεία φυτοφαρμάκων ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος και τα δραστικά
συστατικά του δοχείου,
(ii) Συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης ή/και τα επιστρέφουν στον προμηθευτή, όπου υπάρχουν
σχετικές ευκαιρίες.
3.5.7.
[SH] Οι αγρότες αναγνωρίζουν και υιοθετούν κατάλληλες και ασφαλέστερες τεχνικές ψεκασμού.

3.5.8.
[MF - LF] Η εφαρμογή φυτοφαρμάκων ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις διασφαλίζοντας:
(i) Τηρούνται οι απαιτήσεις της ετικέτας.
(ii) Ο κατάλληλος εξοπλισμός εφαρμογής χρησιμοποιείται και βαθμονομείται σωστά.
(iii) Λαμβάνονται υπόψη οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες·
(iv) Η μόλυνση (π.χ. μέσω της μετατόπισής του ψεκασμού) ελαχιστοποιείται.
3.5.9.
[MF - LF] Τα διαστήματα περιορισμένης εισόδου καθορίζονται και εφαρμόζονται μετά την εφαρμογή των
φυτοφαρμάκων.

Αρχή 4 : Ποιότητα τω λιπασμάτων
.........................................................................................................................................................................
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1 – Οι γεωργικές πρακτικές (πριν, μετά και κατά τη διάρκειά της καλλιέργειας) διασφαλίζουν τη
διατήρηση και βελτίωσή της ποιότητας των λιπασμάτων.
4.1.1.
[SH – MF – LF] Εφαρμόζονται τοπικές σχετικές ορθές πρακτικές για την επιλογή των σπόρων (όπου είναι
δυνατόν), την ημερομηνία φύτευσης, το ποσοστό φύτευσης, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, την ανάπτυξη
της καλλιέργειας και τη διαχείριση των ζιζανίων, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα παραγωγής λιπασμάτων
υψηλής ποιότητας.
4.1.2.
[SH – MF – LF] Για την πρόληψη της μόλυνσης, οι σχετικές ορθές πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και
μεταφοράς εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο.
4.1.3.
[SH] Όπου χρησιμοποιούνται σακούλες από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο ή άλλα συνθετικά υλικά,
προωθούνται εναλλακτικές λύσεις και λαμβάνονται μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών υλικών
με την πάροδο του χρόνου.

Αρχή 5 : Αξιοπρεπής Εργασία
.........................................................................................................................................................................
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1 – Ο παραγωγός έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
των κινδύνων και περιστατικών παραβίασης των εργασιακών δικαωμάτων.
5.1.1.
[SH – MF – LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 15 εργαζόμενους*)]
Εφαρμόζεται σύστημα για την τακτική παρακολούθηση των κινδύνων και των περιστατικών παραβιάσεων
των εργασιακών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας,
των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, καθώς και των ανησυχιών για την υγεία
και την ασφάλεια).
Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι για το σύστημα παρακολούθησης προσδιορίζονται με σαφήνεια.
5.1.2.
[SH – MF – LF] (μόνο για LF με περισσότερους από 15 εργαζόμενους*)] Όταν εντοπίζονται κίνδυνοι και
περιστατικά, λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και περιστατικών και την
πρόληψη της επανεμφάνισής τους.
5.1.3.
[MF – LF] Εάν οι εργαζόμενοι απασχολούνται μέσω υπεργολάβων, οι γεωργοί είναι υπεύθυνοι για την
κοινοποίηση των απαιτήσεων των κριτηρίων 5.2 έως 5.10 στους υπεργολάβους και για τη διασφάλιση ότι οι
εργαζόμενοί τους πληρούν τις απαιτήσεις αυτές.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2 – Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα
5.2.1.
[SH – MF – LF] Οι γυναίκες και οι άνδρες αγρότες και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τα
δικαιώματα στην εργασία. Αυτές περιλαμβάνουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, τα δικαιώματα σε ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και την προστασία από τις
διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία και
την παιδική εργασία.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.3 – Τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων εργαζομένων, προστατεύονται.
5.3.1.
[SH – MF – LF] Κανένα άτομο κάτω των 18 ετών δεν μπορεί να αναλάβει επικίνδυνη εργασία, δηλαδή εργασία
η οποία λόγω της φύσης της ή των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελείται, μπορεί να βλάψει την υγεία, την
ασφάλεια ή τα ήθη ατόμων κάτω των 18 ετών.
5.3.2.
[SH – MF – LF] Οι νέοι εργαζόμενοι (μεταξύ του κατώτατου ορίου ηλικίας απασχόλησης και των 18 ετών)
λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση και εποπτεία και εκτελούν εργασίες κατάλληλες για την ηλικία τους, μη
επικίνδυνες.
5.3.3.
[SH – MF – LF] Η ηλικία των εργαζομένων ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι κάτω
των 15 ετών (14 ετών σε συγκεκριμένες χώρες) ή κάτω από την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης, όπως ορίζεται
από την τοπική νομοθεσία (όποια από τις δύο είναι υψηλότερη).
5.3.4.
[SH – MF – LF] Τα παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών (12 ετών σε συγκεκριμένες χώρες) μπορούν να εκτελούν
μόνο ελαφριά εργασία υπό την προϋπόθεση ότι
(i) Η εργασία δεν είναι επικίνδυνη και δεν βλάπτει την υγεία ή την ανάπτυξή τους,
(ii) η εργασία δεν παρεμποδίζει τη φοίτησή τους στο σχολείο και γίνεται σε εύλογα χρονικά όρια μετά το
σχολείο ή κατά τη διάρκεια των διακοπών (μέγιστο 14 ώρες την εβδομάδα)
(iii) Η εργασία είναι κατάλληλη για την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του παιδιού και δεν θέτει σε κίνδυνο
την κοινωνική, ηθική ή σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.4 – Δεν υπάρχει καμία αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, συμπεριλαμβανομένης
της εργασίας υπό καθεστώς δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων
5.4.1.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι κατανοούν και συμφωνούν ελεύθερα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
απασχόλησης πριν από την έναρξη της απασχόλησης (είτε προφορικά είτε μέσω γραπτών συμφωνιών)- οι
εργαζόμενοι αποδέχονται αλλαγές στους όρους ή τη φύση της απασχόλησής τους.
5.4.2.
[SH – MF – LF] Οι αμοιβές πρόσληψης ή οι συναφείς δαπάνες δεν εισπράττονται άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω
κρατήσεων από μισθούς και παροχές) από τους εργαζομένους από έναν εργοδότη ή άλλο τρίτο μέρος.
5.4.3.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ένα χώρο εργασίας απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση
καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού κύκλου, αρχής γενομένης από την πρόσληψη και την πρόσληψη.

5.4.4.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν απειλές ή κυρώσεις (π.χ. παρακράτηση μισθών ή εγγράφων)
σε κανένα σημείο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εργασιακού κύκλου, από την πρόσληψη έως την απόλυση.
5.4.5.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι δεν δεσμεύονται σε μια θέση εργασίας ως προϋπόθεση για την εκπλήρωση των
όρων μιας υποχρέωσης προς τρίτους ή προς τον εργοδότη.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.5 – Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ρογανώνονται και να διαπραγματεύονται
συλλογικά.
5.5.1.
[SH – MF – LF] Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται (χωρίς παρέμβαση ή απειλή από τον εργοδότη) για το
δικαίωμά τους αναφορικά με να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εργατική οργάνωση και να διαπραγματεύονται
συλλογικά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.6 – Δεν υπάρχουν διακρίσεις κατά την πρόσληψη ή τη μεταχείριση των εργαζομένων
5.6.1.
[SH – MF – LF] Δεν υπάρχουν διακρίσεις στις εργασιακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των
καθηκόντων, της μεταχείρισης ή της πρόσβασης σε παροχές.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.7 – Οι εργαζόμενοι αμείβονται τουλάχιστον με τον κατώτατο μισθό.
5.7.1.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή υψηλότερο (δηλαδή με τον νόμιμο εθνικό
ή περιφερειακό κατώτατο μισθό που ισχύει στη γεωργία ή με συλλογικά συμφωνημένο μισθό).
5.7.2.
[SH – MF – LF] Τα μεροκάματα ή μισθοί επαρκείς πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών
εργασίας και υπό κανονικές συνθήκες εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να κερδίζουν τουλάχιστον τον ισχύοντα
εθνικό κατώτατο μισθό ή τον περιφερειακό κανόνα, όποιος από τους δύο είναι υψηλότερος.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.8 – Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων προστατεύονται.
5.8.1.
[MF – LF] Οι άνδρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι εν αναγκή έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις τουαλέτας και
πλύσης χεριών σε εύλογη απόσταση από το εργοτάξιο. Οι τουαλέτες παρέχουν ασφάλεια και ιδιωτικότητα.
5.8.2.
[SH] Για τη βελτίωση χρόνο με το χρόνο της πρόσβασης των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις τουαλέτας και
πλύσης χεριών, εφαρμόζονται μέτρα.
(i) Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από το εργοτάξιο και να είναι
προσβάσιμες σε όλους τους εργαζόμενους όταν και εφόσον απαιτείται,
(ii) Οι τουαλέτες πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και ιδιωτικότητα.
Η Μονάδα Παραγωγών (ΜΠ) πρέπει να παρακολουθεί την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τουαλέτας και
πλυσίματος των χεριών τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
5.8.3.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι έχουν τακτικά και υποχρεωτικά διαλείμματα ανάπαυσης με πρόσβαση σε σκιά
και πόσιμο νερό, υπάρχουν μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και για την άμεση αντιμετώπιση
τυχόν σημείων θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

5.8.4.
[SH – MF – LF] Εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που σχετίζονται με την εργασία
και τα καθήκοντα και εφαρμόζονται μέτρα.
5.8.5.
[SH – MF – LF] Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και όσοι επιβλέπουν τους εργαζόμενους λαμβάνουν κατάρτιση και
πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που σχετίζονται με τον ρόλο
τους καθώς ακόμα και πώς να μειώσουν τους κινδύνους αυτούς για τους ίδιους και/ή για εκείνους για τους
οποίους είναι υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.9 – Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν με ασφάλεια τις ανησυχίες του επίσης και
τα θύματα εργασιακών παραβιάσεων έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα ένδικα μέσα.
5.9.1.
[MF – LF] Όταν οι εργαζόμενοι διαθέτουν ασφαλείς διαύλους για να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με
τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής ή αναγκαστικής
εργασίας, των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, των υποβαθμισμένων
συνθηκών εργασίας ή των καταχρηστικών πρακτικών πρόσληψης, πρέπει να αντιμετωπίζουν. Οι μηχανισμοί
αυτοί θα πρέπει:
(i) να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα αξιοποίησης των υφιστάμενων, αξιόπιστων μηχανισμών καταγγελίας
ή άλλων συστημάτων, όπου υπάρχουν,
(ii) να είναι προσβάσιμες σε όλους τους εργαζόμενους.
5.9.2.
[MF – LF] Τα θύματα έχουν πρόσβαση σε προστασία και αποκατάσταση όταν σημειώνονται παραβιάσεις των
εργασιακών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας ή της καταναγκαστικής εργασίας, των
διακρίσεων, της βίας, της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, των υποβαθμισμένων συνθηκών εργασίας ή των
καταχρηστικών πρακτικών πρόσληψης. Η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των θυμάτων προστατεύονται καθ'
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
5.9.3.
[LF] Εάν οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ή άλλο μηχανισμό
καταγγελιών, οποιοσδήποτε επηρεάζεται από παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων μπορεί να έχει
πρόσβαση σε υποστήριξη και επίλυση.

ΚΡΙΤΗΡΙO 5.10 – Οι εργαζόμενοι έχουν σαφείς συμβάσεις και προσδοκίες.
5.10.1.
[MF – LF] Οι γραπτές συμβάσεις που υπογράφονται από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη ισχύουν για όλους
τους εργαζόμενους (μόνιμους, εποχικούς ή έκτακτους). Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν το ένα αντίγραφό της εν
λόγω σύμβασης μετά την υπογραφή της.

Αρχή 6 : Οι Πόροι (μέσα βιοπορισμού)
.........................................................................................................................................................................
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.1 – Τα βασικά ζητήματα βιοπορισμού των γεωργών και ευκαιρίες αντιμετώπισης τους
περιγράφηκαν και υλόποιούνται.
6.1.1.
[MF – LF] Ο διευθυντής της μονάδας παραγωγής και το επιτόπιο προσωπικό συμμετέχουν σε διαβούλευση και
διάλογο με τα αγροτικά νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών της οικογένειας) και άλλους
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο κοινότητας για την αξιολόγηση βασικών ζητημάτων
βιοπορισμού και τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτιώσεις.

6.1.2.
[MF – LF] Με βάση το 6.1.1, υλοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες ή παρεμβάσεις που επιφέρουν
βελτιώσεις σε στοχευμένους τομείς εστίασης για τα μέσα διαβίωσης με την πάροδο του χρόνου.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.2 – Αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών μέσω της οργάνωσης και της κοινής δράσης
6.2.1.
[LF] Όπου υπάρχουν ανάγκες και απαιτήσεις καθώς και τοπικές ευκαιρίες, ο παραγωγός υποστηρίζει τους
αγρότες να οργανωθούν σε ομάδες για τη βελτίωση των κοινωνικών ή/και οικονομικών οφελών. Αυτά μπορεί
να περιλαμβάνουν:
(i) καλύτερη πρόσβαση σε εισροές και αγορές,
(ii) βελτιωμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση,
(iii) βελτιωμένη συμμετοχή και συλλογική φωνή.

