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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Uniónak a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) 

való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről 

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15540/2016), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) és 

(4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 

alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0024/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0187/2017), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének. 
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RÖVID INDOKOLÁS 

A gyapottal foglalkozó, 1939-ben alapított nemzetközi tanácsadó bizottság (ICAC) az egyik 

legrégebbi nemzetközi áruszervezet, amely jelenleg 27, gyapotot előállító, felhasználó és 

kereskedő országot fog össze1. 

Az ICAC a világ gyapotpiaca átláthatóságának fokozása révén segíti a kormányokat a stabil 

és jobban informált nemzetközi gyapotgazdálkodás előmozdításában, az új kihívásokkal és 

problémákkal kapcsolatos tudatosság növelésében, a nemzetközi együttműködés 

ösztönzésében, a statisztikai adatok gyűjtésében, valamint szakmai információk és 

előrejelzések nyújtásában. 

Az ICAC egyike azon kevés nemzetközi áruszervezeteknek, amelyeknek az Európai Unió 

(EU) még nem tagja2, annak ellenére, hogy 9 tagállam korábban már a tagja volt3. Mivel a 

gyapot rendkívül fontos az Unió gazdasági, kereskedelmi és fejlesztési céljai szempontjából, 

az EU nem teheti meg, hogy nem lép be az ICAC-ba. 

Az EU ICAC-hoz való csatlakozását követően az említett kilenc tagállam által fizetett 

összeghez képest csökkenni fog az e szervezet részére kifizetett éves hozzájárulás. 

Ezen túlmenően az e nemzetközi szervben való tagság lehetővé fogja tenni az EU számára, 

hogy elmélyítse az együttműködést és a párbeszédet a gyapottal kapcsolatos kérdések széles 

körét illetően, hogy időben hozzáférjen aktuális és fontos információkhoz, valamint analitikai 

tanácsadáshoz, továbbá megkönnyíti a gyapottermesztők, a textilipar, a fogyasztói 

szervezetek és a közigazgatási szervek közötti kapcsolatok és partnerségek kialakítását. 

Az előadó meg van győződve arról, hogy az EU egészének érdekében áll a gyapottal 

foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz való csatlakozás, és sürgeti az Európai 

Parlamentet, hogy támogassa az EU csatlakozását e nemzetközi szervezethez. Ha közösen 

lépünk fel a nemzetközi színtéren, fellépéseink összehangoltabbak lesznek, és nagyobb 

befolyásra teszünk szert. Ha az EU taggá válna, az biztosítaná a régóta hiányzó lendületet is 

ennek a nemzetközi áruszervezetnek, függetlenül a világ gyapotgazdálkodásában betöltött 

                                                 
1 https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, 2017. 

február 28. 
2 „Az EU tagja a Nemzetközi Kávészervezetnek, a Nemzetközi Kakaószervezetnek, a Trópusi 

Faanyagok Nemzetközi Szervezetének, a Nemzetközi Cukorszervezetnek, a Nemzetközi 

Olívatanácsnak, a Nemzetközi Gabonatanácsnak, a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó 

Csoportnak, a Nemzetközi Ólom és Cink Kutatócsoportnak, a Nemzetközi Nikkel Munkacsoportnak 

és a Nemzetközi Színesfémek Tanulmányozó Csoportnak.” „Az Európai Unió Tanácsa számos 

alkalommal (konkrétan a 2004-es (8972/04), 2008-as (9986/08) és 2010-es (9648/10) 

következtetéseiben) felkérte az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az EU tagságát a gyapottal 

foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottságban. A Tanács 2013-ban felhatalmazta a Bizottságot, hogy 

az Európai Unió nevében és tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytasson az Uniónak a 

gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz való csatlakozásáról (a 2013. szeptember 16-i 

13406/13 tanácsi határozat).” Az EU-nak a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz 

(ICAC) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat 2. oldala (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=HU.com). 
3 Belgium, Németország, Görögország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, 

Lengyelország és Spanyolország. 

https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=hu


 

RR\1125386HU.docx 7/10 PE600.897v02-00 

 HU 

múltjától és adatgyűjtési/előrejelző központként betöltött szerepétől. A csatlakozás célja, hogy 

az EU aktív tagságra tegyen szert, és hogy a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó 

bizottság erősebbé és hatékonyabbá váljon. 

Az előadó fontosnak tartja, hogy ehelyütt emlékeztessen „az Uniónak a gyapottal foglalkozó 

nemzetközi tanácsadó bizottsághoz való csatlakozásáról” szóló, 2012. június 4-i INTA-

munkadokumentumban1 és a gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról 

szóló, 2013. március 14-i európai parlamenti állásfoglalásban2 a világ gyapotgazdálkodásával 

kapcsolatosan kifejezésre juttatott valamennyi aggályra, és különösen ez utóbbiban 

megfogalmazott azon óhajra, hogy az ICAC-on keresztül együtt kell dolgozni „a környezeti 

károk – beleértve a vízlábnyomokat, valamint a peszticidek és rovarirtók használatát – 

jelentős minimalizálása érdekében; továbbá hogy hangsúlyozni kell „[...] a gyapottermesztés 

teljes értékláncában – ideértve a textil- és ruházati szektort is – az emberi jogi jogsértések, a 

munkavállalók jogainak megsértése és a környezetszennyezés elleni harc jelentőségét”3; és 

különösen rámutat „a gyermekmunka és a kényszermunka”4 problémájára, valamint hogy 

„olyan megfelelő feltételeket kell teremteni a fejlődő országok kistermelőinek, amelyek segítik 

őket az uniós textil- és ruhaipart ellátó fő értékláncokhoz való hozzáférésben, a gyapot–textil–

ruházati cikk értékláncán való előrelépésben, valamint abban, hogy megragadják a 

biogyapotban és tisztességes kereskedelemben forgalmazott gyapotban rejlő lehetőségeket”5; 

Az előadó emlékeztetni kíván arra is, hogy állásfoglalásban az Unió felszólította a Kínai 

Népköztársaságot, „amely a gyapotpiac legnagyobb szereplője, és egyben a legnagyobb 

gyapotkészlettel rendelkező ország, hogy fontolja meg az ICAC-hoz történő csatlakozást, és 

játsszon konstruktív szerepet a gyapotágazatban;” valamint arra, hogy „határozottan lépjen 

fel a gyermekmunka és a kényszermunka gyapot- és textiliparban való alkalmazása ellen”6, és 

arra, hogy „a gyapottermelő országok alakítsanak ki olyan környezetet, amely lehetővé teszi a 

kormányok, az ipar, a független nem kormányzati szervezetek és a szakszervezetek számára a 

gyapotágazat munkakörülményeinek megfelelő nyomon követését és az arról szóló 

jelentéstételt”7. 

Az előadó továbbá fontosnak tartja kiemelni, hogy az Európai Parlament felszólította az 

Európai Bizottságot, hogy „i. rendszeresen számoljon be a Parlamentnek a nemzetközi 

áruszervezetekben, többek között az ICAC-ban folytatott munkájáról és tevékenységeiről; ii. 

teljes mértékben aknázza ki az ICAC-tagságban rejlő lehetőségeket azért, hogy elősegítse a 

gyapotruházati iparban a piac átláthatóságát és a fenntarthatóságot; iii. gyorsan reagáljon a 

gyapotexportra vonatkozó bármilyen esetleges korlátozásra és más, nagymértékű 

áringadozást előidéző tevékenységekre; iv. továbbra is biztosítsa az európai 

                                                 
1 PE 491.080v01-00 munkadokumentum. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0099. 
3 A gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról szóló 2013. március 14-i európai 

parlamenti állásfoglalás 2. és 3. bekezdése. 
4 A gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról szóló 2013. március 14-i európai 

parlamenti állásfoglalás 7. bekezdése. 
5 A gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról szóló 2013. március 14-i európai 

parlamenti állásfoglalás 4. bekezdése. 
6 A gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról szóló 2013. március 14-i európai 

parlamenti állásfoglalás 20. bekezdése. 
7 A gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról szóló 2013. március 14-i európai 

parlamenti állásfoglalás 9. bekezdése. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-491.080+01+DOC+PDF+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0099&language=HU&ring=B7-2013-0092
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gyapottermesztők, -tisztítók, -kereskedők és -kutatók számára annak lehetőségét, hogy 

hallathassák a hangjukat; és „v. javítsa a globális gyapottermesztési ellátási- és 

értékláncokkal kapcsolatos koordinációt, statisztikai adatok gyűjtését, előrejelzéseket, 

információmegosztást, valamint ellenőrzést”1. 

A fent kifejtett okokból kifolyólag az előadó úgy véli, hogy az EU csatlakozása a gyapottal 

foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz hatékonyan hozzájárulna e fontos, az Unió 

számára kulcsfontosságú célkitűzések megvalósításához, és lehetővé tenné az Európai 

Parlament számára, hogy szorosabb figyelemmel kísérje a gyapottal foglalkozó nemzetközi 

tanácsadó bizottság valamennyi tevékenységét. 

 

                                                 
1 A gyapottermesztés globális értékláncának fenntarthatóságáról szóló 2013. március 14-i európai 

parlamenti állásfoglalás 21. bekezdése. 
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