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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-

irányelvekre, a multinacionális vállalatoknak szóló OECD-iránymutatások felülvizsgált 

változatára, a multinacionális vállalatokra és a szociális politikára vonatkozó elvekről 

szóló háromoldalú ILO-nyilatkozatra, a Nemzetközi Integrált Jelentéstételi Tanács 

keretrendszerére, az ENSZ Globális Megállapodásának tíz alapelvére, és a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazó ISO 26000 

szabványra, 

– tekintettel a kellő gondosságról szóló, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére 

vonatkozó ENSZ-irányelveket előmozdító francia törvénytervezetre, valamint Juncker 

elnök G7-csúcstalálkozón tett nyilatkozatára; 

– tekintettel a jelenleg az ENSZ Felelős Befektetési Elvei (PRI) és az ENSZ Globális 

Megállapodás keretében zajló „Hosszú távú értékteremtés a vállalatok és befektetők 

számára” elnevezésű projektre, 

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. cikke kimondja, hogy 

a „közös kereskedelempolitikát az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által 

meghatározott keretek között kell folytatni”; 

B. mivel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikke megerősíti, hogy az Európai 

Unió külső fellépései olyan elvekre épülnek, mint a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 

jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság 

tiszteletben tartása, az egyenlőség és a szolidaritás elvei, valamint az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányában foglalt elvek; 

C. mivel egyrészt a kereskedelem és az emberi jogok, másrészt a társadalmi és 

környezetvédelmi normák közötti kapocs az uniós gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 

szerves részévé vált; mivel az Unió emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos 

politikáját a harmadik országokban továbbra is érvényesíteni kell a külső dimenzióval bíró 

egyéb uniós politikák, többek között a kereskedelempolitika révén; mivel az Uniónak fel 

kell használnia a kereskedelmi politikát arra, hogy magas szintű globális normákat 

érvényesítsen az emberi és szociális jogok, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem 

terén; 

D. mivel a kereskedelempolitika és az ambiciózus kereskedelmi megállapodások 

előmozdítják és megerősítik a globális szabályokon alapuló kereskedelmi rendszert; mivel 

a kereskedelmi megállapodások megkötése előtt megbízható és átlátható módon meg kell 

vizsgálni az emberi jogi kérdéseket; mivel az üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek a többi vonatkozó eszközzel együtt – beleértve 

a vállalatok társadalmi felelősségvállalását is – a kereskedelempolitikával kapcsolatos 

emberi jogi rendelkezések előmozdítását célozzák; 

E. mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2014. június 26-án határozatot fogadott el egy 
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nemzetközi kormányközi munkacsoport felállításáról, melynek feladata, hogy elindítsa a 

transznacionális és egyéb vállalatok tevékenységét a nemzetközi jog keretében 

szabályozó, jogilag kötelező erejű nemzetközi eszköz kialakításához vezető folyamatot; 

F. mivel a kereskedelem és az emberi jogok kölcsönösen erősíthetik egymást, és az üzleti 

világ – amennyiben rá van kényszerítve az emberi jogok tiszteletben tartására – fontos 

szerepet játszhat az emberi jogok, a demokrácia, a környezetvédelmi normák és a vállalati 

felelősségvállalás előmozdításában; mivel az Unió vezető szerepet játszott egy sor olyan 

globális kezdeményezés megtárgyalásában és végrehajtásában, amely a globális 

felelősségre irányul, amely együtt jár a nemzetközi normák – köztük a társadalmi 

igazságosság, a környezeti fenntarthatóság és az emberi jogok – tiszteletben tartásával; 

mivel elismert tény, hogy a globális tevékenységet folytató, és például a 

megkülönböztetéstől mentes vállalati kultúra alkalmazásával példát mutató európai 

vállalatok hosszú távon pozitív hatást fejtenek ki az emberi jogok terén; mivel az emberi 

jogok védelmén és érvényesítésén alapuló kereskedelmi kapcsolatok megerősítése a 

kölcsönös megértést és az olyan közös értékeket erősíti, mint a jogállamiság, a jó 

kormányzás és az emberi jogok tiszteletben tartása; 

1. emlékeztet, hogy az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy a harmadik országokkal 

folytatott kapcsolataiban következetesen előmozdítja és tiszteletben tartja az emberi 

jogokat és a demokráciát valamennyi szakpolitikájában, ideértve a kereskedelempolitikát 

és valamennyi vonatkozó külső pénzügyi eszközét; 

2. ezért javasolja, hogy az Unió kereskedelmi stratégiája legyen a demokratikus értékek 

harmadik országokban történő előmozdításának eszköze; ezért üdvözli a kereskedelmi 

megállapodások és kereskedelmi kedvezményről szóló programok mint az emberi jogokat 

előmozdító, a kényszermunkát és a gyermekmunkát felszámoló, valamint az 

élelmezésbiztonságot és az egészséghez való jogot, a fenntartható fejlődést, valamint 

magas szintű biztonsági és környezetvédelmi normákat és gazdasági lehetőségeket 

garantáló eszközök megerősítését; 

3. üdvözli a „mindenki számára előnyös kereskedelem” stratégiáját, valamint a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos hivatkozást, amely ma már valamennyi 

uniós kereskedelmi és egyéb kétoldalú megállapodásban szerepel; felkéri az Uniót, hogy 

terjesszen elő javaslatot megfelelő nyomon követési intézkedésekre, mint például a 

panasztételi mechanizmusok, kezelje a kereskedelmi és beruházási megállapodások 

esetleges hiányosságait, és frissítse a kettős felhasználású termékek uniós exportjának 

ellenőrzésére vonatkozó jogszabályait; 

4. tudomásul veszi a Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy teljesítse azon 

kötelezettségvállalását, hogy az emberi jogokat, valamint a gazdasági, társadalmi és 

környezetvédelmi kérdéseket is beemelje a jogalkotási és nem jogalkotási javaslatok, 

végrehajtási intézkedések és kereskedelmi megállapodások hatásvizsgálatába; ismételten 

kijelenti, hogy a hatásvizsgálatoknak az emberi jogok fokozott védelméhez kell vezetniük, 

valamint ahhoz, hogy erre irányuló mechanizmusokat hozzanak létre a kereskedelmi 

megállapodások és politikák keretében; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy rendszeresen 

végezzen ilyen emberi jogi hatásvizsgálatokat és utólagos hatásvizsgálatokat, valamint 

hogy javítsa azok minőségét és átfogó jellegét; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság nem végzett hatásvizsgálatot az EU–Vietnam szabadkereskedelmi 
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megállapodásra vonatkozóan, és megismétli, hogy az utólagos értékelés részeként és a 

2009-ben indított kereskedelmi fenntarthatósági hatásvizsgálat nyomon követéseként 

támogatja egy, az emberi jogokra is kiterjedő, Vietnámra vonatkozó átfogó hatásvizsgálat 

elvégzését; üdvözöl minden nemzetközi szintű – különösen az ENSZ emberi jogi 

főbiztosával való – együttműködésre irányuló erőfeszítést, melynek célja az emberi jogok 

terén elfogadott nemzetközi elvek és aláírt egyezmények megerősítése; 

5. megismétli, hogy támogatja az emberi jogi feltételességi záradékok nemzetközi 

megállapodásokba – többek között az Unió és harmadik országok közötti kereskedelmi 

megállapodásokba – történő szisztematikus bevezetését; hangsúlyozza, hogy politikai 

akarat szükséges a harmadik országok által vállalt kötelezettségek betartatásához; felhívja 

a Bizottságot, hogy rendszeres időközönként számoljon be az üzleti vállalkozások emberi 

jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek az uniós tagállamok általi 

végrehajtásáról; kéri, hogy az Unió képviselői a harmadik országokkal folytatott emberi 

jogi párbeszéd során következetesen hivatkozzanak az említett elvekre és a vállalati 

felelősségvállalásra vonatkozó egyéb nemzetközi normákra; felhívja az Uniót, hogy oly 

módon támogassa a civil társadalmakat a harmadik országokban, hogy hozzájárul a 

hatásvizsgálatokhoz; 

6. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy rendszeresen ellenőrizze az emberi jogi záradékok 

végrehajtását, és tegyen rendszeresen jelentést a Parlamentnek arról, hogy a 

partnerországok tiszteletben tartják-e az emberi jogokat; felhívja továbbá a Bizottságot, 

hogy határozza meg a szükséges garanciákat azzal a céllal, hogy kezelje a kereskedelmi 

megállapodások lehetséges negatív emberi jogi hatásait, és hogy vegye figyelembe a belső 

tanácsadó csoportok és a konzultatív vegyes bizottságok közreműködését, valamint 

alakítson ki olyan megfelelő felügyeleti és végrehajtási mechanizmusokat, amelyek 

biztosítják, hogy a vállalatok és a beruházók tiszteletben tartják az emberi jogokat; 

7. üdvözli az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek, az 

ENSZ Globális Megállapodás, a multinacionális vállalatoknak szóló OECD-

iránymutatások felülvizsgált változata, a multinacionális vállalatokra és a szociális 

politikára vonatkozó elvekről szóló háromoldalú ILO-nyilatkozat és a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazó ISO 26000 

szabvány végrehajtásának támogatására irányuló bizottsági erőfeszítéseket, amely egyúttal 

valamennyi kereskedelmi partnert e nemzetközi elveknek való megfelelésre ösztönöz, 

segíti őket ebben és ellenőrzi azt; úgy véli, hogy a jogorvoslati lehetőségeket meg kell 

erősíteni az ENSZ-irányelvek szerinti nemzeti akciótervekben és uniós stratégiában; 

megismétli az említett elvek és a Globális Megállapodás hatékony végrehajtásának 

fontosságát; üdvözli a kormányközi munkacsoport eddigi munkáját, és arra ösztönzi az 

ENSZ tagjait, többek között az uniós tagállamokat, hogy konstruktívan vegyenek részt a 

tárgyalásokban; üdvözli a súlyos vállalati emberi jogi jogsértések jogorvoslat révén 

történő kezeléséről szóló tanulmányt, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának 

Hivatala készített; 

8. üdvözli az új általános vámkedvezmény-rendszer (GSP) 2014. január 1-jei hatálybalépését 

(978/2012/EU rendelet); emlékeztet arra, hogy a partnerországoknak végre kell hajtaniuk 

a GSP-rendeletben felsorolt, az emberi jogokkal és munkaügyi normákkal kapcsolatos 27 

alapvető nemzetközi egyezményt; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak nyomon kell 

követnie ezen egyezmények GSP+ kedvezményezettek általi végrehajtását, és erről 
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jelentést kell tennie; a GSP+-országokkal való folyamatos párbeszédre szólít fel, mivel így 

az Uniónak van a legnagyobb hatása az emberi jogok megsértése elleni küzdelemre, és 

felkészülhet arra, hogy súlyos jogsértések esetén felfüggeszti a GSP+-kedvezményeket; 

9. üdvözli a nagyvállalatok emberi jogi jelentéstételének beemelését a nem pénzügyi 

beszámolásról szóló uniós irányelvbe, és felszólít annak gyors végrehajtására; az OECD 

iránymutatásainak támogatásáról biztosít, amely a kereskedelemmel kapcsolatos emberi 

jogi rendelkezések eszköze; e tekintetben hangsúlyozza az átláthatóságra irányuló 

mechanizmusokat és az országok közötti igazságügyi együttműködést; felhívja a 

figyelmet a jelentéstétel kereteire vonatkozó ENSZ-irányelvekre, a vállalatok emberi jogi 

referenciaértékére, és az „integrált jelentéstétel” célkitűzésére, és felszólít minden érdekelt 

felet, hogy tartsa be az említett irányelvet; 

10. hangsúlyozza, hogy a „mindenki számára előnyös kereskedelem” uniós stratégia arra 

kötelezi az Uniót, hogy „megerősítse a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával 

kapcsolatos kezdeményezéseket”, és hangsúlyozza, hogy ennek új, uniós szintű 

intézkedésekhez kell vezetnie, beleértve egy, a vállalkozások társadalmi 

felelősségvállalására vonatkozó új uniós cselekvési tervről való megállapodást 2020-ig; 

11. felkéri a Bizottságot, hogy alkalmazza az ENSZ Felelős Befektetési Elvek és az ENSZ 

Globális Megállapodása keretében zajló „hosszú távú értékteremtés a vállalkozások és a 

befektetők számára” nevű projektjéből születő eredményeket az Unió saját Európai 

Stratégiai Beruházási Alapjára (ESBA), a befektetőkkel folytatott párbeszédre, és a 

„fenntartható tőkepiaci unió” koncepciójának támogatására; 
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