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Tárgy: A következő lépések a vállalatok elszámoltathatósága felé: az EU szerepe a 
transznacionális vállalatokkal és más üzleti vállalkozásokkal foglalkozó ENSZ-
munkacsoportban 

2014. június 26-án az Emberi Jogi Tanács elfogadta a 26/9. számú állásfoglalását, amely létrehoz 
„egy nyitott, kormányközi munkacsoportot [...], amely a transznacionális vállalatokkal és egyéb üzleti 
vállalkozásokkal foglalkozik az emberi jogok tekintetében, és amelynek az lesz a feladata, hogy 
kidolgozzon egy nemzetközi szinten kötelező érvényű dokumentumot, amely a nemzetközi emberi jogi 
jogszabályok területén szabályozza a transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások 
tevékenységeit”. Az Emberi Jogi Tanács ezenkívül úgy döntött, hogy a nyitott, kormányközi 
munkacsoport első két ülésén „konstruktív tárgyalásokat folytat a jövőbeni nemzetközi eszköz 
tartalmáról, hatályáról, jellegéről és formájáról”. 

Az Európai Unió külkapcsolataiban elkötelezett a demokrácia és az emberi jogok támogatása iránt, 
összhangban az Európai Uniónak a szabadsággal, a demokráciával, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartásával, és a jogállamisággal kapcsolatos alapító elveivel. Az Unió 
törekszik arra, hogy az emberi jogi szempontokat valamennyi uniós politikában és programban 
érvényesítse, és különféle emberi jogi politikai eszközökkel rendelkezik a konkrét fellépéshez – többek 
között az uniós pénzügyi eszközökön keresztül egyedi projekteket finanszíroz. 

Az EU tevékenyen dolgozott azon, hogy a transznacionális vállalatokat elszámoltathatóvá tegye az 
emberi jogok megsértéséért, és hogy előmozdítsa a vállalatok társadalmi felelősségvállalását, 
különösen a bangladesi fenntarthatósági paktum aláírása óta. 

A tavalyi plenáris ülések során elfogadott több állásfoglalás és jelentés sürgeti az EU e 
munkacsoportban való aktív részvételét. 

A fentiek fényében a következő kérdéseket tesszük fel a Bizottságnak: 

– Támogatja-e a Bizottság olyan, jogilag kötelező erejű megállapodás létrehozását, amely 
szabályozza a nemzetközi emberi jogi normák keretében a transznacionális vállalatok és más 
üzleti vállalkozások tevékenységeit? 

– Mi a Bizottság szerepe az emberi jogok tekintetében a transznacionális vállalatokkal és más 
üzleti vállalkozásokkal foglalkozó nyitott kormányközi munkacsoportban? 
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