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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel az EUSZ 21. cikke meghatározza az EU azon kötelezettségét, hogy biztosítsa a 
külső tevékenységének különböző területei, többek között a kereskedelmi és emberi jogi 
politikái közötti összhangot, és ezáltal kölcsönösen javítsa e politikák potenciális 
hatékonyságát; mivel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdése 
szerint az Uniónak hozzá kell járulnia egyebek mellett a fenntartható fejlődéshez, a 
szegénység felszámolásához és az emberi jogok védelméhez;

B. mivel az Unió kereskedelempolitikájának hozzá kell járulnia az Unió által képviselt és 
az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében meghatározott értékek előmozdításához, 
valamint a 21. cikkben foglalt célok, többek között a demokrácia, a jogállamiság, az 
emberi jogok, az alapvető szabadságok és jogok, az egyenlőség, az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, valamint a környezet és a szociális jogok védelme 
megvalósításához; mivel a GSP, a GSP+ és az EBA rendszerek olyan eszközök 
lehetnek, melyek lehetővé teszik ezen értékek fenntartását, és kitart amellett, hogy 
fontos ezek hatékony végrehajtása és nyomon követése;

C. mivel a szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati 
felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról szóló, 2016. 
július 5-i állásfoglalásában1 a Parlament javasolta: a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás beépítését a GSP-rendeletbe (a következőkben: a rendelet); annak 
biztosítását, hogy a transznacionális vállalatok az emberi és a munkához kapcsolódó 
jogok területén eleget tegyenek kötelezettségeiknek; továbbá a WTO-szabályok 
megreformálását az ellátási lánc átvilágítására és az átláthatóságra vonatkozó 
követelmények bevezetése érdekében, az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó 
ENSZ-alapelvekre építve;

D. mivel a GSP az Európai Unió és tagállamai részéről történő politikai nyomásgyakorlás 
eszközévé vált, hogy elnyerje a harmadik országok támogatását a nemzetközi 
menetrendjeik különböző aspektusaihoz; mivel az Európai Uniónak a kereskedelmi 
kapcsolatoknak a felek közötti egyenlőségen alapuló, másfajta modelljeit kell 
előmozdítania;

1. megállapítja, hogy a GSP az alapvető emberi jogok és a fenntartható fejlődés elveinek 
előmozdítását és védelmét szolgáló fontos eszköznek bizonyult; üdvözli, hogy a civil 
társadalom – és más szereplők, mint a szociális partnerek, a Parlament és a Tanács – a 
nemzetközi egyezményekben foglalt emberi jogi kötelezettségvállalások hatékony 
végrehajtásának nyomon követésébe történő bevonásával elismerték az átláthatóság és 
az elszámoltathatóság fokozásának szükségességét; szorgalmazza a vonatkozó GSP-
egyezményeknek való megfelelést biztosító, az általános GSP-előírásra és az EBA-ra is 
alkalmazandó strukturált nyomonkövetési mechanizmus kialakítását; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra közös felügyeleti bizottságok vagy belföldi tanácsadó 

                                               
1 HL C 101., 2018.3.16., 19. o.
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csoportokhoz hasonló állandóbb civil társadalmi struktúrák létrehozását a helyi civil 
társadalom, emberijog-védők és szakszervezeti képviselők részvételével;

2. emlékeztet arra, hogy fontos fenntartani a releváns egyezmények – az ILO, az OECD és 
az ENSZ egyezményei – keretében létrehozott megfelelő ellenőrző szervekkel való 
együttműködést és biztosítani azt, hogy a marginalizált közösségek – ideértve a 
fogyatékossággal élő személyek közösségét – érdekeinek védelmében szerepet vállaló 
helyi civil szervezetek támogatásban részesüljenek;

3. hangsúlyozza, hogy a GSP+ nyomon követésekor és értékelésekor figyelembe kell 
venni a nemzetközi ellenőrző szervek – ENSZ, ILO, nemzetközi nem kormányzati 
szervezetek – jelentéseit és az egyes egyezmények szerinti, az egyes országokra 
vonatkozó ajánlásokat, valamint nyomon kell követni a rendelet hatékony végrehajtást;

4. sajnálja, hogy a GSP+-kedvezményezett országok figyelemmel kíséréséhez használt 
eredménytáblák továbbra is titkosak; felkéri a Bizottságot, hogy a GSP+ rendszerben 
való részvételi jogosultságra vonatkozó értékeléseket és az eredménytáblákat a rendszer 
átláthatóságának és felügyeletének fokozása érdekében hozza nyilvánosságra;

5. elismeri, hogy a GSP+ fontos szerepet játszik a munkához kapcsolódó jogokra, az 
emberi jogokra, a jó kormányzásra és a környezetvédelemre vonatkozó nemzetközi 
normák előmozdításában a kedvezményezett országokban, nemcsak azáltal, hogy 
ösztönzőket nyújt az e normáknak való megfeleléshez, hanem azáltal is, hogy fórumot 
teremt az egyezmények keretébe tartozó területekkel kapcsolatos rendszeres 
párbeszédre, és előmozdítja az érdemi reformok iránti elkötelezettséget;

6. emlékeztet arra, hogy a GSP+ rendszer az emberi jogok, a fenntartható fejlődés, a jó 
kormányzás, ezen belül a munkavállalói jogok, helyzetének javítására, a gyermekmunka 
és a kényszermunka eltörlésére, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a 
halálbüntetés a nemzetközi megállapodások szerinti összes kötelezettségnek eleget tévő 
korlátozott alkalmazására, a polgári és politikai jogokra, a vallás és a 
véleménynyilvánítás szabadságára, valamint a környezetvédelemre irányulóan jelentős 
potenciállal rendelkezik; emlékeztet arra, hogy a rendszer teljes potenciálját csak akkor 
lehet kihasználni, ha javulnak a 27. egyezmény szerinti kötelezettségek eredményes 
végrehajtását szolgáló jelentéstételi követelmények és nyomonkövetési 
mechanizmusok, és a kereskedelmi preferenciákat ösztönző intézkedéseket más, a 
kötelező érvényű kötelezettségvállalások betartásának értékeléséhez szükséges 
információkon alapuló intézkedések is kísérik; hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalommal konzultálva hatásvizsgálatot kell végezni az emberi és munkajogokról;

7. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a kedvezményezett országokkal, az EKSZ-
szel, az uniós küldöttségekkel, a tagállamok külképviseleteivel, a nemzetközi 
szervezetekkel, a vállalkozásokkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal 
együttesen végzett munkáját annak érdekében, hogy javítsa az információgyűjtést, és a 
nyomon követés során készítsen mélyrehatóbb elemzéseket, hogy világosan értékelhető 
legyen a rendszer minden vonatkozásának végrehajtása;

8. kéri, hogy az őshonos népekről szóló, 169. számú ILO-egyezményt vegyék fel azon 
kötelezően teljesítendő alapvető egyezmények közé, amelyek betartása a kereskedelmi 
kedvezmények nyújtásának feltételét képezi;
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9. kiemeli, hogy számos kedvezményezett országban a jogalkotás szintjén történt 
előrehaladás nem párosul a végrehajtás területén történő előrehaladással;

10. hangsúlyozza, hogy a civil szervezetek helyi kötődése elengedhetetlen a hatékony 
érdekérvényesítéshez és felhívja a Bizottságot, hogy a civil társadalom szűkülő 
mozgásterét objektív szempontok alapján és összehasonlítható módon vizsgálja, 
foglalkozzon a független szakszervezeteket, valamint az emberi jogi jogvédőket 
fenyegető veszélyekkel és az eredménytáblákban és a GSP+ párbeszédekben részt vevő 
nem kormányzati szervezetek uniós finanszírozásának akadályaival, mivel ezek a 
kérdések közvetlenül kapcsolódnak a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya szerinti jogi kötelezettségekhez és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet alapvető egyezményeinek vonatkozó rendelkezéseihez; ismét nyomatékosan 
kéri a Bizottságot, hogy a továbbiakban is finanszírozzon olyan civil társadalmi 
kezdeményezéseket, amelyek nyomon követik a rendszer végrehajtását;

11. hangsúlyozza, hogy az emberijog-védők számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon és 
akadálytalanul végezzék feladataikat, és hogy a GSP+-nak való megfelelésre vonatkozó 
értékelésben mérni kell azokat a körülményeket, amelyek között dolgozniuk kell;

12. javasolja, hogy a rendelet felülvizsgálatának keretében a GSP+ keretében felsorolt 
egyezményeket terjesszék ki az EBA- és GSP-kedvezményezett országokra; kéri a 
Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának felvételét a GSP+ státuszhoz előírt 
egyezmények listájára;

13. rámutat annak fontosságára, hogy a referenciamutatókat az egyes országok konkrét 
problémáira és hiányosságaira kell szabni annak felmérése érdekében, hogy teljesítik-e 
ezt a 27 nemzetközi egyezményt, és adott esetben ezeket az emberi jogi országstratégiai 
dokumentumokba módszeresen be kell illeszteni a politikai koherencia biztosítása 
érdekében;

14. szorgalmazza egy független panasztételi mechanizmus és szerv létrehozását a GSP 
rendszeren belül, amely valamennyi érdekelt fél számára lehetővé tenné, hogy az e 
rendelet szerint kereskedelmi kedvezményekben részesülő államok vagy vállalatok által 
elkövetett feltételezett munka- és emberijog-sértésekkel kapcsolatos panaszokat 
nyújtsanak be;

15. felhívja a Bizottságot, hogy lépjen fel a munkához kapcsolódó jogoknak, többek között 
a kollektív szerződésnek és az egyesülési szabadságnak a jelenlegi és a potenciális 
kedvezményezett országokban lévő exportfeldolgozó övezetekben előforduló 
megsértésével szemben; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kivételeket 
vonják ki a munkajogi védelemből az exportfeldolgozó övezetekben azáltal, hogy 
hosszú távú ütemtervet állítanak fel az érintett partnerországokkal;

16. aggodalmát fejezi ki azon jelentések miatt, amelyek szerint a GSP+ rendszer esetleg 
hozzájárult nagyarányú földszerzésekhez és egyéb emberijog-sértésekhez; felhívja a 
Bizottságot, hogy hatékonyan kezelje ezeket a negatív hatásokat, és biztosítsa megfelelő 
enyhítő és kártérítési intézkedések bevezetését;

17. támogatja a legkevésbé fejlett országok részvételét a „fegyver kivételével mindent” 
rendszerben, az emberi jogok súlyos és rendszeres megsértésének megelőzése és 
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kezelése érdekében; szorgalmazza ezzel összefüggésben az eredménytábla-rendszer 
kiterjesztését az EBA-rendszerre; megjegyzi, hogy a kereskedelmi kedvezmények 
visszavonásával való fenyegetést megfelelő politikai kezdeményezésekkel és 
segítségnyújtással kell kísérni a kedvezményezett országok által vállalt nemzetközi 
emberi jogi kötelezettségvállalások tényleges teljesítésének biztosítása érdekében;

18. úgy véli, hogy a kedvezmények bármilyen felfüggesztésének teljes mértékben 
összhangban kell lennie a szegénység mérséklésére vonatkozó átfogó célkitűzéssel, és 
hogy ha a részleges felfüggesztés módszerére esik a választás, azt úgy kell megtervezni, 
hogy minimálisak legyenek a helyi lakosságot sújtó negatív hatások; hangsúlyozza, 
hogy utolsó lehetőségként a kedvezményeket akkor kell visszavonni, ha az EBA-
kedvezményezett nem tanúsít konkrét hajlandóságot és kellő elkötelezettséget a GSP-
egyezmények tényleges végrehajtása terén tapasztalt súlyos hiányosságok kezelésére;

19. üdvözli a Bizottság közelmúltbeli határozatát, hogy elindítja a Kambodzsának nyújtott, 
a „fegyvereken kívül mindent” elv szerinti kedvezmények visszavonásának folyamatát, 
és sürgősségi, magas szintű uniós küldöttséget küld Mianmarba, válaszul a két 
országban tapasztalható emberi jogi helyzetre; elvárja, hogy a Bizottság folyamatosan 
tájékoztassa a Parlamentet, és bevonja a következő, többek között a kedvezmények 
felfüggesztésével kapcsolatos lépésekbe;

20. úgy véli, hogy az EU-nak az uniós a politikák koherenciájának jegyében arra kell 
ösztönöznie az egyéb nemzetközi szereplőket, így például a multinacionális 
vállalatokat, hogy teljes mértékben vegyenek részt az emberi jogi, szociális jogi és 
környezetvédelmi normák világszerte történő javításában, többek között a gazdasági 
szereplők arra történő kötelezése által, hogy az üzleti és emberi jogokra vonatkozó 
irányadó ENSZ-alapelvekkel összhangban vezessenek be átvilágítási gyakorlatokat; 
felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet annak érdekében, hogy elérje az 
emberi jogok és a munkához kapcsolódó jogok teljes körű tiszteletben tartását a globális 
értékláncokban, és hogy készítsen jelentést a szociális és környezetvédelmi normákról, 
az emberi jogokról és a vállalati felelősségvállalásról szóló 2016. évi parlamenti 
ajánlások végrehajtásáról, ideértve azt a felhívását is, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást építse be a GSP-rendeletbe, és dolgozza át a WTO-szabályok 
reformját az ellátási lánc átvilágítására és az átláthatóságra vonatkozó – az üzleti és 
emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveken nyugvó – követelmények 
tekintetében;

21. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre az üzleti és emberi jogokkal foglalkozó 
intézményközi munkacsoportot, és minden további késlekedés nélkül kezdeményezzen 
a kötelező átvilágításra vonatkozó jogalkotást;

22. felhívja a Bizottságot, hogy a következő, 2023 utáni GSP-rendeletben módosítsa az 
általános GSP- és EBA-rendszert annak érdekében, hogy lehetséges legyen a súlyos 
emberijog-sértésekért felelős, az Unióba exportálni szándékozó vállalatok feketelistára 
helyezése.
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