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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

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

felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról 

(2015/2038(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 3., 6. és 21. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153., 191., 207. és 218. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 12., 21., 28., 29., 31. és 32. cikkére, 

– tekintettel a Bizottság közleményére: A mindenki számára előnyös kereskedelem: A 

felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé (COM(2015)0497)1, 

– tekintettel a 10. WTO Miniszteri Konferencia végkövetkeztetéseire (MC10)2, 

– tekintettel a Párizsi Megállapodásra (2015. november 30-tól december 11-ig)3, 

– tekintettel az emberi jogoknak és a demokráciának a világban fennálló helyzetéről szóló 

2014. évi éves uniós jelentésre4, 

– tekintettel „Az emberi jogok központi szerepének megőrzése az uniós menetrendben” 

című, a 2015–2019-es időszakra szóló, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó 

új uniós cselekvési tervre, 

– tekintettel az emberi jogok hatásainak elemzésére vonatkozó irányelvekre a 

kereskedelemmel kapcsolatos szakpolitikai kezdeményezések hatásvizsgálataiban5, 

– tekintettel az Európai Parlament Tematikus Főosztálya által 2015-ben közzétett, 

„Emberi jogi és demokráciazáradékok nemzetközi megállapodásokban” című 

tanulmányra, 

– tekintettel az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott állásfoglalásra: 

Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja6, 

– tekintettel az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési 

rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi 

rendeletre7, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott állásfoglalás (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 HL L 347, 2005.12.30., 1. o. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló, 2012. 

október 25-i 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel az OECD multinacionális vállalatok2számára szóló iránymutatásaira, 

– tekintettel az OECD-nek a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 

térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő 

kellő gondosságról szóló útmutatására3, 

– tekintettel az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek 

végrehajtásának jelenlegi állásáról szóló bizottsági munkadokumentumra4, 

– tekintettel a Bizottság „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult 

uniós stratégia (2011-14)” című közleményére (COM(2011)0681), 

– tekintettel az UNCTAD fenntartható fejlődést szolgáló beruházáspolitikai keretére 

(2015)5, 

– tekintettel az Európai Parlament Tematikus Főosztálya által kiadott „Az EU 

kereskedelempolitikája: a nemi aspektus figyelmen kívül hagyásától a nemek közötti 

egyenlőség figyelembevételéig’ című tanulmányra, 

– tekintettel a demokratikus és méltányos nemzetközi rend előmozdításával foglalkozó 

független szakértő negyedik jelentésére – az ENSZ főtitkárának 2015. augusztus 5-én a 

közgyűléshez benyújtott megjegyzése (A/70/285),  

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi 

felelősségvállalásról szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására6, 

– tekintettel az ENSZ 64/292. számú határozatára, amelyben az Egyesült Nemzetek 

közgyűlése alapvető emberi jogokként ismeri el a vízhez és a szennyvízelvezetéshez 

való jogot, és deklarálja azt is, hogy a vízhez és a szennyvízelvezetéshez való jog 

elengedhetetlen minden emberi jog érvényesüléséhez, 

– tekintettel a Right2Water7európai polgári kezdeményezés nyomon követéséről szóló, 

2015. szeptember 8-i állásfoglalására, 

– tekintettel „az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról a 

nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban” című, 2010. október 25-i 

állásfoglalására8, 

– tekintettel „a nemzetközi kereskedelempolitikáról az éghajlatváltozás által támasztott 

követelmények összefüggésében” című, 2010. november 8-i állásfoglalására1, 

                                                 
1 HL L 303, 2012.10.31., 1. o. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
4 (SWD(2015)0144)  – 2015, július 14. http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
5  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
6 HL C 99E, 2012.4.3., 101. o. 
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0294. 
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0434. 
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– tekintettel az Európai Parlament C. Tematikus Főosztálya által 2014-ben közzétett, „A 

nemek közötti egyenlőség érvényesítése az Európai Parlament bizottságaiban és 

küldöttségeiben” című tanulmányra, 

– tekintettel az Emberi Jogi Tanács 26/9. számú állásfoglalására, amelyben úgy döntött, 

„hogy létrehoz egy nyitott, kormányközi munkacsoportot, amely a transznacionális 

vállalatokkal és egyéb üzleti vállalkozásokkal foglalkozik emberi jogok tekintetében, és 

akiknek az lesz a feladata, hogy kidolgozzanak egy nemzetközi szinten kötelező 

érvényű dokumentumot, amely a nemzetközi emberi jogi jogszabályok területén 

szabályozza a transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások 

tevékenységeit”2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a 

Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Nőjogi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A80000/2016), 

A. mivel az EU kereskedelempolitikája pozitívan járult hozzá a harmonizációs 

folyamathoz az emberi jogok érvényesítése és fejlődése, valamint a szociális és 

környezetvédelmi fenntarthatóság irányában; mivel biztosítani kell, hogy a 

kereskedelmi és beruházási megállapodások nem akadályozzák az emberi jogi 

kötelezettségeik teljesítését, amelyek fontosabbak a befektetőknél és a 

nyereségérdekeltségnél; mivel a közvélemény aggódik amiatt, hogy a nem vámjellegű 

korlátozások csökkentése káros hatást gyakorol az emberi jogok és munkaügyi normák 

konkrét érvényesülésére; mivel az újabb kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban 

felmerül annak kockázata, hogy tisztességtelen deregulációs eszközökként 

funkcionáljanak;  

B. mivel az Európai Parlament hozzájárulása ajánlásainak hatékony végrehajtása tükrében 

mérhető, tehát rendkívül fontos az állandó és szisztematikus ellenőrzés kivitelezése, 

többek között annak érdekében, hogy szűkíteni lehessen a szakadékot az 

elkötelezettségek és a kereskedelempolitika emberi jogokra és szociális 

fenntarthatóságra gyakorolt konkrét hatása között;  

C. mivel a nők jogai az emberi jogok részét képezik; mivel a kereskedelem liberalizálása 

és a kereskedelmi megállapodások a nemek közötti egyenlőtlenség miatt másképp 

érintik a nőket, mint a férfiakat, és mivel a fenntartható és inkluzív fejlődésnek, 

növekedésnek és a kereskedelmi megállapodásoknak ki kell térniük az emberi jogokra 

(a különböző nemek szempontjából is);  

D. mivel még mindig hiányzik a vállalatok emberi jogi normáknak való megfeleléséről és a 

szociális és környezetvédelmi normákra vonatkozó kötelezettségeiről szóló szabályozási 

keret; 

1. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy gyakoroljon erős nyomást a WTO irányításának 

átalakítására az alábbi eredmények elérése érdekében:  

                                                                                                                                                         
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0445. 
2 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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a) a WTO hatékony együttműködése más ENSZ-ügynökségekkel, különösen az 

emberi jogi főbiztossal és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO), 

b) a WTO kereskedelempolitikai felülvizsgálati mechanizmusainak arra irányuló 

reformja, hogy azok foglalják magukban a szociális, környezetvédelmi és emberi 

jogi területre gyakorolt hatásokat a többoldalú szerződések végrehajtása esetén; 

2. arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalják bele a nemek közötti 

egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést valamennyi szakpolitikájukba, valamint az 

EU kereskedelmi stratégiájába, így garantálva többek között a nőkkel szemben 

alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 

egyezménynek (CEDAW) való hatékony megfelelést; arra kéri a Bizottságot, hogy 

dolgozza ki az EU kereskedelmi stratégiájának alapos, kötelező érvényű 

hatásvizsgálatát a nők, az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség szempontjából; 

3. arra kéri a Bizottságot, hogy fokozza az EU kereskedelmi, fejlesztési és 

környezetvédelmi politikái közötti szakpolitikai koherencia elérésére irányuló 

törekvéseit oly módon, hogy az legyen összhangban az emberi jogokkal, a tisztességes 

munkával, a nemek közötti egyenlőséggel és a környezeti fenntarthatósággal 

kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásokkal; 

Emberi jogok, szociális és környezeti szabványok a nemzetközi kereskedelmi 

megállapodásokban 

4. üdvözli a Bizottság és a Tanács azon törekvéseit, hogy kötelező érvényű emberi jogi 

záradékokat iktassanak be valamennyi szabadkereskedelmi megállapodásba az általános 

megközelítés szerint; sajnálja, hogy nem szerepelnek emberi jogi záradékok olyan 

egyezményekben, mint például a Koreával és Kanadával kötött egyezmények (CETA) 

vagy a TTIP és a Vietnami tárgyalások;  

5. továbbra is aggódik amiatt, hogy a hagyományos emberi jogi záradékok túlságosan 

korlátozott hatásokat érnek el az emberi jogi kötelezettségeik és kötelezettségvállalások 

EU általi teljesítése tekintetében; arra kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy átfogóan 

gondolják újra a szabadkereskedelmi megállapodásokban és az előcsatlakozási 

támogatási eszközökben felajánlott emberi jogi védelmet és garanciákat, valamint hogy 

javasoljanak egy új modellt a kötelező érvényű emberi jogi záradékokra, különösen az 

alábbiak révén: 

a) kereskedelmi védzáradékok az emberi jogok belföldi védelme, valamint annak 

érdekében, hogy megőrizzék minden egyes fél azon képességét, hogy teljesíteni 

tudja emberi jogi kötelezettségeit azokon a területeken, amelyeken elsősorban 

felelős, 

b) mechanizmusok bevezetése a kötelező időszakos emberi jogi hatásvizsgálatokhoz, 

ideértve egy intézményközi bizottság létrehozását is, 

c) a civil társadalom ellenőrzési mechanizmusa, amely a megállapodás emberi jogi 

vonatkozásával hivatott foglalkozni, 

d) közvetlen belföldi panasztételi mechanizmusok bevezetésének lehetősége, 

amelyek lehetővé teszik az EU megszólítását azon egyének és közösségek 

számára, akiknek az emberi jogaira a kereskedelem és a befektetések hatással 

vannak; 
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6. határozottan követeli, hogy minden jövőbeli uniós kereskedelmi megállapodás 

rendelkezzék a fenntartható fejlődésről szóló fejezetekkel (TSD), amelyek tartalmazzák 

az alábbiakat: 

a) előzetes kötelezettségvállalás minden egyes fél részéről arra, hogy ratifikálják és 

átültetik a nemzeti jogba, valamint végrehajtják a nyolc alapvető és a négy 

kiemelt ILO-egyezményt, 

b) egy általános vitarendezési mechanizmus, amely közvetlenül elérhető a szociális 

partnerek és a civil társadalom számára, 

c) a csupán ösztönzőalapú megközelítésnél több: a szankcióknak kiegyenlítő vámok 

formájában hatékonyan fel kell függeszteniük a kereskedelmi előnyöket. A 

szankciókon felül egy határozathoz olyan cselekvési tervre lehet szükség, amely 

jogalkotási és/vagy szabályozási reformokat tartalmazhat; 

7. sajnálja, hogy az Európai Parlament nem vesz részt a szabadkereskedelmi 

megállapodások emberi jogi kötelezettségeknek való megfelelésének értékelésében, és 

arra kéri a Tanácsot, hogy konzultáljon a Parlamenttel a megállapodások 

alkalmazásának megváltoztatására vagy akár felfüggesztésére vonatkozó döntések 

során, amennyiben ez szükséges; 

8. üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy előzetes és utólagos fenntarthatósági 

hatásvizsgálatot végezzen az összes kereskedelmi megállapodáshoz az integrált 

irányelvekkel összhangban, miközben figyelembe veszi, hogy ezek csak korlátozott 

mértékben képesek befolyásolni a szabadkereskedelmi megállapodások és 

előcsatlakozási támogatási eszközök konkrét eredményeit; 

9. sajnálja, hogy a Bizottság úgy döntött, hogy véglegesíti a megállapodást Vietnammal, 

még mielőtt lezárult volna az emberi jogi hatásvizsgálat;  

10. határozottan követeli, hogy az emberi jogi hatásvizsgálatok és a fenntarthatósági 

hatásvizsgálatok kötelező érvényűek legyenek és korai időszakban kezdjék meg őket 

annak érdekében, hogy még a megszövegezésük előtt közölni lehessen a tárgyalási 

pozíciókat;  

11. elismeri, hogy a közös javakhoz – például a vízhez és a szennyvízelvezetéshez, az 

oktatáshoz, az egészségvédelemhez és a gyógyszerekhez – való egyetemes hozzáférés 

kulcsfontosságú alkotórésze a tagállamok azon képességének, hogy garantálni tudják az 

emberi és szociális jogokat; 

Nemzetközi kereskedelempolitika az éghajlatváltozás által támasztott követelmények 

összefüggésében 

12. elismeri a Bizottság azon törekvéseit, hogy többoldalú megállapodást köt a zöld 

termékekről; arra kéri a Bizottságot, hogy összpontosítson egy olyan változatos 

stratégiára, amely képes kezelni a dömpingellenes szakpolitikákat a megújulóenergia-

ágazatban, a szellemi tulajdonjogi rendszereket, a szűkös finanszírozási programokat és 

az olyan nemzeti környezetvédelmi szakpolitikák hiányát is, amelyek megteremtik az 

igényt ilyen termékekre; 

13. sürgeti az Európai Uniót, hogy gondolja újra a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 

politikáját a tulajdonjogok kevésbé szigorú értelmezése érdekében, valamint a 
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kormányok azon hatáskörének egyértelmű elismerésével, amely szerint kiegészítő 

követelményeket alkalmazhatnak a belföldi jogszabályok megalkotásában, és 

rugalmassági eszközöket fogadhatnak el és alkalmazhatnak a szellemi termékek 

vonatkozásában annak érdekében, hogy érvényesítsék az emberi jogokat; 

14. arra kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a törekvéseiket a fosszilis tüzelőanyagokra 

vonatkozó támogatások megszüntetésére irányuló kötelezettségvállalásuk teljesítésére a 

G20-ak kötelezettségvállalásaival összhangban; 

15. megerősíti a tiltakozását bármilyen közvetlen vagy közvetett, az energiával kapcsolatos 

szolgáltatásokban a kereskedelmet érintő olyan rendelkezéssel szemben, amely a 

támogatások technológiai semlegességét tenné lehetővé; 

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) a nemzetközi kereskedelmi 

megállapodásokban. 

16. elégtelennek tartja a törekvéseket a CSR-záradékok TSD-fejezetekbe történő 

felvételére, és arra kéri a Bizottságot, hogy növelje az erőfeszítéseit annak érdekében, 

hogy a vállalatok az ellátási lánc egészében megfeleljenek, valamint hogy az ILO 

alapvető munkaügyi normái és a nemzetközileg elismert CSR-szabványok teljes 

mértékben betartásra kerüljenek;  

17. úgy véli, hogy döntő fontosságú a vállalkozások magatartására vonatkozó 

információkhoz való fokozott hozzáférés biztosítása; alapvető fontosságúnak tartja egy 

kötelező jelentési rendszer és a kellő gondosság bevezetését olyan uniós vállalatok 

számára, amelyek harmadik országokba szervezik ki a termelésüket; 

18. arra kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy kötelező érvényű intézkedésekkel 

biztosítsák, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol a gazdasági tevékenységek 

lezajlanak és az érték létrejön, valamint hogy támogassák a magánszektor országonkénti 

beszámolási kötelezettségét; 

19. arra kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy aktívan vegyenek részt az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsának és az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) egy 

olyan nemzetközi szerződésre irányuló munkájában, amely a transznacionális 

vállalatokat felelősségre vonná az emberi jogi jogsértések és a környezeti normák 

megsértése esetén; 

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

 


