
 

AD\1080662HU.doc  PE567.806v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
 

2015/2038(INI) 

3.12.2015 

VÉLEMÉNY 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére 

a szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati 

felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról 

(2015/2038(INI)) 

A vélemény előadója: Malin Björk 

 



 

PE567.806v02-00 2/7 AD\1080662HU.doc 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1080662HU.doc 3/7 PE567.806v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

A. mivel a kereskedelmi megállapodások és a kereskedelem liberalizálása az oktatáshoz, a 

munkalehetőségekhez, a szolgáltatásokhoz és a forrásokhoz való hozzáférés, illetve a 

jövedelem, a fogyasztói szerep és a döntéshozatali folyamatokban való részvétel, az 

alacsonyabb képzettséggel járó állások betöltése, valamint a nőkre és férfiakra vonatkozó 

eltérő társadalmi szerepek tekintetében a nemek között fennálló egyenlőtlenségek miatt 

másképp érinthetik a nőket, mint a férfiakat; 

B. mivel a nemek egyenlősége mint stratégiai cél alapvető fontosságú az általános európai 

uniós célok eléréséhez; mivel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó jelenlegi 

(2010–2015-ös) uniós stratégia előírja, hogy a fenntartható fejlődés tágabb keretének 

részeként az EU integrálja kereskedelempolitikájába a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó politikát; 

C. mivel a munkavállalók képzettsége, a foglalkoztatás biztonsága, a munkakörülmények, a 

munkanélküli járadékok és a különféle ellátások – úgymint a fizetett szabadság, ideértve a 

szülői szabadságot, és az egészségügyi ellátás – javítására irányuló intézkedések 

különösen a női munkavállalók – és elsősorban a bizonytalan körülmények közötti nők – 

számára lennének nagyon előnyösek; 

D. mivel az átfogó és kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodások pozitív hatást 

gyakorolhatnak a nők foglalkoztatási arányára, hozzájárulva ezáltal a növekedéshez és a 

társadalmi kohézióhoz; mivel az EUMSZ 8. cikke értelmében a nemek közötti egyenlőség 

szempontját az összes uniós tevékenység – így a kereskedelmi megállapodások tárgyalása 

– során figyelembe kell venni; 

E. mivel a nemzetközi kereskedelem terén a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló 

2010. november 25-i európai parlamenti állásfoglalásban a nemek kérdése nem került 

említésre; 

F. mivel a fenntartható fejlesztési célok közül az ötödik a nemek egyenlőségének 2030-ra 

történő elérése; 

G. mivel a kereskedelmi egyezményeknek semmi esetre sem szabadna a nemek 

esélyegyenlősége terén az EU vagy az egyes tagállamok által elért haladást hátráltatniuk; 

H. mivel a befektetéseket törvényes jogok, szociális normák, fogyasztóvédelem és 

környezetvédelmi szabályok formájában korlátozó tényezők felszámolása alacsonyabb 

munkaügyi normák irányába tartó harmonizáláshoz, illetve a közszolgáltatások és a jóléti 

ágazat privatizálásához vezet, ami negatív hatással jár a nemek egyenlőségére nézve; 

I. mivel a fenntartható és inkluzív fejlődésbe a nemek egyenlősége, illetve a lányok és nők 

szerepének erősítése is bele kell tartozzon; 
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J. mivel a kereskedelem liberalizálásától nem várható el, hogy önmagában megszüntesse a 

nemek közötti egyenlőtlenséget, hanem konkrét, adott esethez szabott intézkedésekre, 

illetve gazdasági megoldásokra van szükség a nőkre gyakorolt hatás szemmel tartása 

érdekében; 

1. felhív a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáinak és a 

tisztességes munkára vonatkozó menetrendjének, valamint a nemzetközi 

környezetvédelmi kötelezettségvállalások kötelező erejű érvényesítésére az uniós 

preferenciális kereskedelmi megállapodások megkötésekor, minthogy az ILO standardjai 

különösen relevánsak a nemek közötti egyenlőtlenség megszüntetése szempontjából, 

ugyanis a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, valamint a férfiak és 

nők számára azonos munkáért azonos fizetés elvén alapulnak; 

2. különösen a nők és érdekképviseleteik, valamint a szakszervezetek, de úgyszintén a 

környezetvédő, fogyasztói, munkavállalói és fejlesztési szervezetek széles körű, hatékony, 

folyamatos és átlátható részvételét szorgalmazza a kereskedelmi konzultációk és 

tárgyalások során, illetve a kereskedelmi politikák kidolgozásakor és végrehajtásuk 

alkalmával; ösztönzi a nőket és a nőjogi szervezeteket az aktív részvételre, valamint arra, 

hogy indítsanak kezdeményezéseket és nyújtsanak információkat a tárgyalások témájával 

kapcsolatban; 

3. az alulról építkező szervezetek felé történő elszámoltathatóságot és átláthatóságot 

szorgalmazza a nemzetközi kereskedelmi szabályok és a nemzeti kereskedelmi 

szakpolitikák kidolgozása során, és ezzel egyidejűleg a munkavállalói jogok, az emberi 

jogok és köztük a nők jogainak tiszteletben tartása során a következetesség biztosítását; 

4. felszólítja az EU-t, hogy gondoskodjék arról, hogy a kereskedelempolitika ne döntse meg 

a szociális védelemre, a fogyasztóvédelemre, a közbiztonságra, a közegészségre és -

oktatásra, az élelmezésbiztonságra, a környezetvédelemre és a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó nemzeti szabályokat; 

5. tudomásul veszi, hogy a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 

formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt (CEDAW) felvették a GSP+ rendszer 

egyezményeinek listájára, és kéri, hogy szigorúan kövessék nyomon, hogy a 

kedvezményezettek betartják-e kötelezettségeiket; 

6. felszólítja az EU-t, hogy az Unió már megkötött vagy ezután megkötendő nemzetközi 

megállapodásaiba, köztük a kereskedelmi és befektetési megállapodásokba 

következetesen építsen be kötelező, ellenőrizhető és alku tárgyát nem képező emberi jogi 

záradékokat többek között a lányok és a nők jogainak védelmében; 

7. emlékeztet a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a felfüggesztési záradék 

aktiválásának fontosságára az emberi jogoknak a másik szerződő fél általi megsértése 

esetén; 

8. emlékeztet az EU arra vonatkozó kötelezettségvállalására, hogy a nemek közti egyenlőség 

kérdését minden politikájába beépíti, és annak fontosságára, hogy a nők és a férfiak 

egyenlő módon részesüljenek a szociális fejleményekből, a gazdasági növekedésből, a 

méltó munkahelyekből, felszámolva a megkülönböztetést és előmozdítva a nők jogainak 

tiszteletben tartását szerte a világon; 
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9. sajnálatosnak tartja, hogy a kereskedelmi megállapodásokat gyakran anélkül kötik meg, 

hogy konkrétan számításba vennék azok hatását a nők és a lányok az egészségügyi 

ellátáshoz – és többek között a reproduktív egészségügyi ellátáshoz hasonló társult 

jogosultságokhoz –, az oktatáshoz és szakképzéshez, az élelemhez, a munkához, a 

biztonságos munkakörülményekhez és a vízhez való jogaira; 

10. adatgyűjtésre és azok részletes elemzésére szólítja fel a Bizottságot és a tagállamokat a 

kereskedelmi megállapodásoknak a harmadik országokban a nőkre és leányokra gyakorolt 

esetleges konkrét hatásainak felmérése céljából, hogy növeljék a koherenciát a különböző, 

de egymással összefüggő olyan szakpolitikák között, mint a kereskedelem, a fejlesztés, a 

foglalkoztatás, a migráció és a nemek közötti egyenlőség; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy a nemek egyenlőségére vonatkozó referenciaértékek és 

források alapján az emberi fejlődésre gyakorolt hatás szélesebb körű értékelésének 

részeként végezzen előzetes és utólagos hatásvizsgálatot az EU által kötött kereskedelmi 

megállapodásokról a nők és a nemek egyenlősége viszonylatában; hangsúlyozza, hogy 

korrekt és megbízható adatokra van szükség a különféle kereskedelmi intézkedések és 

eszközök, mint például a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP), a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás (TISA), és az átfogó gazdasági és kereskedelmi 

megállapodás (CETA) nemekre vonatkozó hatásainak kiértékelésére; kéri, hogy alaposan, 

szisztematikusan és kötelezően vizsgálják meg a meglévő kereskedelmi és beruházási 

megállapodásokat azon területek beazonosítása érdekében, amelyek negatívan 

befolyásolhatják a nemek egyenlőségét; 

12. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelempolitikának fenn kell tartania az államok 

jogkörét arra, hogy szabályozzák és védjék a nők jogait, valamint a környezetet, a 

fogyasztókat és a munkavállalókat, továbbá biztosítania kell, hogy a vállalatok és a 

befektetők elszámoltathatóak legyenek a lakosság és a kormány felé az emberi jogok, a 

nemek közötti egyenlőség, valamint a társadalmi, környezetvédelmi és fejlesztési hatások 

terén; 

13. szorgalmazza, hogy készítsenek mélyreható hatástanulmányokat az EU és harmadik 

országok között kötött két- és többoldalú szerződésekről az emberi jogok, az 

éghajlatváltozás, a nemek közötti egyenlőség és a fenntarthatóság tekintetében; 

14. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokon az EU-nak 

nemcsak arra kell vigyáznia, hogy a globális szociális és környezetvédelmi standardokat 

javítsa, illetve tisztességesebb, méltányos globális kereskedelmi mintát hozzon létre, 

hanem a nemek egyenlőségét is elő kell mozdítania; 

15. sajnálja, hogy a nemi perspektívát a vállalatok társadalmi felelősségvállalása terén 

mindezidáig nagy mértékben elhanyagolták; felszólítja a Bizottságot, hogy érvényesítse a 

nemek egyenlőségének ügyét a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló 

politikájában, többek között a következő intézkedések révén: a társaságok növeljék 

minden szinten a vezetői posztokon a nők arányát, támogassák a nők egész életen át tartó 

tanulását és munkahelyi szakképzését, biztosítsanak megfelelő munkakörülményeket és 

jogokat a nők számára az ellátási lánc egészében, és kerüljék a széles körben nemi erőszak 

által jellemzett konfliktusövezetekből való anyagbeszerzést; 

16. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia nem veszi 
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kellőképpen figyelembe az uniós kereskedelempolitika nemi vonzatait; sajnálja, hogy az 

új európai uniós kereskedelmi és beruházási stratégiáról szóló, 2015. október 15-i 

közleményben nem sikerült kellően figyelembe venni a nemek egyenlőségének 

szempontját; 

17. kiemeli, hogy az olyan alternatív kereskedelmi modellek, mint például a 

takarékszövetkezetek, az önsegélyző pénztárak és a szociális vállalkozások komoly 

szerepet játszanak a nemek egyenlőségének előmozdításában, valamint a fenntartható és 

inkluzív fejlődés és növekedés elősegítésében; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy Unió-szerte, és a kereskedelmi és fejlesztési politikában is támogassák és mozdítsák 

elő ezeket az alternatív modelleket.  



 

AD\1080662HU.doc 7/7 PE567.806v02-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 
TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 3.12.2015    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

15 

8 

2 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 

Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, 

Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna 

Záborská, Inês Cristina Zuber 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie 

Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie 

Ward 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Kristina Winberg 

 
 


