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Tárgy: Az etikai tanúsítványok valódi haszna a tea- és kakaóiparban: a megfontolt választás 
szükségessége az európai uniós fogyasztók körében 

2015-ben és 2016-ban a BBC munkaerő-kizsákmányolásról, gyermekmunkáról és veszélyes vegyipari 
termékek használatáról számolt be1 olyan teák előállítása esetében, amelyeket az EU-ban különféle 
etikai tanúsítványokkal, többek között a RainForest tanúsítványával ellátva árusítanak. 2018 
májusában Genevieve LeBaron professzor, a Sheffieldi Egyetem munkatársának tanulmánya2 
rámutatott, hogy az ismert etikaitanúsítvány-programok, mint például a Fairtrade, nem képesek a 
kizsákmányolás- és kényszermunkamentes munkakörnyezet megteremtésére. A részletes kutatás 
során kiderült, hogy a kakaó- és teaiparban foglalkoztatott mezőgazdasági dolgozók rendkívül 
alulfizetettek, a munkáltatók pedig rendszeresen megszegik az etikai normákat. LeBaron professzor 
hozzátette, hogy „a legnagyobb mértékű kizsákmányolások némelyike [...] etikai tanúsítvánnyal 
rendelkező ültetvényen történt”, valamint hogy az etikai tanúsítvány és az ellenőrzési rendszerek 
növelik az ellátási rendszerek nagy méreteket öltő problémáit3. 

A fent leírtak, valamint az etikai tanúsítványok céljára nyújtott uniós támogatások ismeretében: 

Van-e tudomása a Bizottságnak arról, pontosan milyen gyakorisággal fordul elő kizsákmányolás, 
valamint kényszermunka-alkalmazás – a gyermekmunkát is beleértve – az etikai tanúsítvánnyal 
rendelkező tea- és kakaóültetvényeken? 

Ismertetné-e a Bizottság, mekkora összeget fordított különböző eszközei útján az etikai tanúsítványok 
támogatására az elmúlt öt évben?  

Milyen lépéseket tervez tenni a Bizottság annak igazolása érdekében, hogy az etikai tanúsítvánnyal 
ellátva árusított tea- és kakaótermékeket nem kényszermunka alkalmazása útján állították elő, ezáltal 
biztosítva az uniós fogyasztók számára a megfontolt választás lehetőségét? 
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