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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottságnak a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló 2011. 
október 25-i közleményében foglalt új meghatározás az érvényes jogszabályok és 
kollektív megállapodások betartását a felelősségteljes működés előfeltételeként határozza 
meg, és a vállalati felelősségvállalást azon követelménnyel egészíti ki, hogy „az érintett 
területeket képviselő érdekelt felek szoros bevonása mellett ki kell alakítaniuk a 
társadalmi, környezeti, etikai, emberi jogi és fogyasztói kérdések” üzleti tevékenységükbe 
és alapstratégiájukba való beépítését; megerősíti, hogy a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának a harmadik országokkal kapcsolatos tevékenységeikre is ki kell 
terjednie;

2. üdvözli az Európai Unió és a tagállamok azon erőfeszítéseit, hogy összehangolják 
politikáikat a multinacionális vállalatokra vonatkozó, felülvizsgált OECD-
iránymutatásokkal, valamint az üzleti és emberi jogokra vonatkozóan irányadó ENSZ-
alapelvekkel1, és hangsúlyozza, hogy ezen erőfeszítések – elsősorban a globális gazdasági 
tevékenységek területén – még nem érik el a vonatkozó környezetvédelmi, szociális és 
emberi jogi normák betartása és azok ellenőrzése melletti komoly kötelezettségvállaláshoz 
szükséges mértéket;

3. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
követelmények adott vállalat általi teljesítésének értékelését a teljes ellátási láncot 
figyelembe véve végezzék el; úgy véli, hogy alapvető fontosságú a hatékony és átlátható 
mutatószámok alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a vállalatok tevékenységei által 
kifejtett hatások pontos és rendszerszempontú értékelését;

4. ragaszkodik ahhoz, hogy a 27 tagállam mindegyike gyorsítsa fel a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalására vonatkozó nemzeti cselekvési terveik felülvizsgálatát, és a vonatkozó 
OECD-iránymutatások és az ENSZ alapelveinek végrehajtását megvalósító nemzeti 
tervek kialakítását, amelyeket legkésőbb 2013 decemberére véglegesíteni kell; úgy véli, 
hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy ezeket a terveket minden e területen 
érdekelt fél részvételével alakítsák ki, beleértve a nem kormányzati szervezeteket, a civil 
társadalmat, a szakszervezeteket, a foglalkoztatói szervezeteket és a nemzeti emberi jogi 
intézményeket is; felszólítja az EU-t, hogy könnyítse meg azon tagállamok 
tapasztalataiból való tanulást, amelyeknél már elkezdődött a folyamat; arra biztatja a 
tagállamokat, hogy merítsenek ihletet az ISO 26000-es szabványban foglalt 
iránymutatásokból, a Global Reporting Initiative legfrissebb iránymutatásaiból és a 
nemzeti emberi jogi intézmények európai csoportja által kidolgozott iránymutatásból;

5. hangsúlyozza, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának az EU-n belül és a 

                                               
1 Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 17. ülésszaka, 2011. március 21, az „emberi jogok az üzleti életben” területért 
felelős ENSZ-különmegbízott, John Ruggie jelentése „Az üzleti vállalkozásokra és az emberi jogokra vonatkozó 
alapelvek: az ENSZ-nek a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó keretrendszere 
végrehajtása (A/HRC/17/31) (a továbbiakban: az ENSZ alapelvei).
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harmadik országokban olyan területekre is ki kell terjednie, mint a munkaszervezés, a 
foglalkoztatás minősége, az esélyegyenlőség, a társadalmi részvétel, a megkülönböztetés 
elleni küzdelem valamint a folyamatos továbbképzés;

6. arra szólít fel, hogy valósítsák meg a politikák koherenciájának fokozását európai uniós 
szinten azáltal, hogy a közbeszerzésre, az exporthitelekre, a felelősségteljes kormányzásra, 
a versenyre, a fejlesztésre, a kereskedelemre, a beruházásra vonatkozó és egyéb 
politikákat összehangolják az OECD és az ENSZ megfelelő iránymutatásaiban és 
alapelveiben foglalt nemzetközi emberi jogi, szociális és környezetvédelmi normákkal és 
alapelvekkel; ennek kapcsán arra szólít fel, hogy valósítsák meg a munkavállalói, 
munkáltatói és fogyasztói képviseletekkel való együttműködést, és ezzel együtt vegyék 
figyelembe az nemzeti emberi jogi intézmények ide vonatkozó tanácsait, például az 
európai csoport által az emberi jogok és a közbeszerzés tekintetében a Bizottság elé 
terjesztett dokumentum kapcsán; jelentőséggel bíró és megfelelő hatástanulmányt kér az 
ENSZ alapelveivel való potenciális inkoherenciához kapcsolódó jogalkotási javaslatok 
vonatkozásában, és ragaszkodik ahhoz, hogy a munkát összehangolják az ENSZ üzleti 
vállalkozásokkal és az emberi jogokkal foglalkozó munkacsoportjával az ENSZ-alapelvek 
eltérő és következetlen értelmezésének elkerülése érdekében; jelentőséggel bíró és 
megfelelő hatástanulmányt kér az alapelvekkel való potenciális inkoherenciához 
kapcsolódó jogalkotási javaslatok vonatkozásában, és ragaszkodik ahhoz, hogy a munkát 
összehangolják az ENSZ üzleti vállalkozásokkal és az emberi jogokkal foglalkozó 
munkacsoportjával az ENSZ-alapelvek eltérő és következetlen értelmezésének elkerülése 
érdekében; hangsúlyozza a vállalkozás szabadsága és az ezen charta által biztosított egyéb 
jogok, valamint a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához kapcsolódó, nemzetközileg 
elismert alapelvek és iránymutatások közötti egyensúly megteremtésének fontosságát; 
ennek kapcsán üdvözli az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által tett azon 
erőfeszítéseket, hogy bizonyítékot gyűjtsön és tapasztalatot szerezzen a vállalkozás 
szabadságának létezéséhez és értelmezéséhez kapcsolódóan;

7. elkötelezi magát amellett, hogy folyamatosan növeli azon elvárásokat, hogy az európai 
uniós intézmények és tisztviselők, beleértve az EU emberi jogi főképviselőjét és az EU 
országos, illetve regionális különleges képviselőit is, erőfeszítéseket tegyenek a szociális, 
a környezetvédelmi és az emberi jogi normák előmozdítása érdekében az EU valamennyi 
külső fellépése és cselekvése során; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
többoldalú vagy kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások megkötésekor, 
illetve kiértékelésekor és a fejlesztési segélyek kiosztásakor végezzenek az alapvető 
jogokra vonatkozó hatásvizsgálatot, és szavatolják e jogok tiszteletben tartását;

8. elismeri, hogy a párizsi alapelvekkel összehangolt nemzeti emberi jogi intézmények 
megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy támogatást biztosítsanak az ENSZ alapelveinek 
végrehajtásához, beleértve a jogorvoslathoz való hozzáférés megkönnyítését vagy akár 
biztosítását; kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy a vállalatok és a munkavállalói, 
munkáltatói és foglalkoztatói szervezetek mellett ismerjék el a nemzeti emberi jogi 
intézményeket kulcsfontosságú partnerként az emberi jogok és az üzleti élet 
menetrendjének előmozdítása, az üzleti vállalkozások, az állam és a civil társadalom 
közötti kapcsolatok kialakítása, valamint a nemzetközi szinten elismert szociális, 
környezetvédelmi és emberi jog normák és iránymutatások támogatása terén; ennek 
kapcsán kéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg és szükség esetén bővítsék ki a nemzeti 
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emberi jogi intézmények megbízatását annak érdekében, hogy azokat még hatékonyabbá 
tegyék, illetve amennyiben nincs a párizsi alapelveknek megfelelő nemzeti emberi jogi 
intézmény, tegyenek lépéseket annak létrehozására, valamint kéri az EU-t, hogy 
dolgozzon ki ennek érdekében megfelelő stratégiai támogatást; elkötelezi magát amellett, 
hogy rendszeres éves eszmecserét tart a nemzeti emberi jogi intézményekkel a LIBE 
és/vagy DROI bizottság keretében, a DROI bizottság által az EU és a keleti partnerség 
ombudsmanjainak 2011. évi csúcstalálkozója keretében folytatott eszmecserén szerzett 
tapasztalatokra építve, és ezen eszmecseréket célzott munkaértekezletekkel egészíti ki az 
emberi jogok és az üzleti élet témájában;

9. üdvözli, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2012. június 14-én elfogadta a 
nemzeti szinten meghatározott szociális védelmi szintekről szóló 202. sz. ajánlást; vállalja, 
hogy az „emberi jogok az üzleti életben” témáját az EU harmadik országokkal való, 
küszöbönálló találkozóinak programjára tűzi, különösen az EU kiemelt partnerei 
vonatkozásában; kéri, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalását foglalják bele az 
EU harmadik országokkal fenntartott szerződéses kapcsolataiba és kéri, hogy adott 
esetben fordítsák le az ENSZ alapelveit az EP vagy más európai uniós intézmények 
kapacitásainak felhasználásával;

10. kéri az EU-t, és különösen a Bizottságot, biztosítsa, hogy a pénzügyi eszközök, többek 
között a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) a párizsi alapelveknek 
megfelelő nemzeti emberi jogi intézményeket kulcsfontosságú partnereknek tekintsék 
céljaik elérésében, és támogassák azokat sajátos helyzetük és emberi jogi szakértelmük 
hatékony felhasználásában annak érdekében, hogy teret adjanak az egyes érdekelt felek 
közötti párbeszédnek, beleértve az államokat a hatóságokat, a civil társadalmat és a 
vállalkozásokat, és ennek érdekében:

(1) biztosítsák, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának témája az egyes 
pénzügyi eszközök prioritásaiként szerepel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
új többéves pénzügyi kereten belül; továbbá 

(2) dolgozzanak ki speciális támogatást az EIDHR-en belül a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása és az emberi jogok témakörben való képzés és általános 
kapacitásépítés érdekében, a civil társadalmi szervezetek, a nemzeti emberi jogi 
intézmények, az emberi jogi jogvédők, a szakszervezetek és egyéb emberi jogi 
szervezetek számára;

11. ragaszkodik annak biztosításához, hogy az EU új vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó stratégiájának végrehajtása támogassa a társadalom érdekeit annak 
sokféleségével együtt, valamint az emberi jogokat és a fenntartható és inkluzív fellendülés 
és fejlődés felé vezető utat, hogy a vállalatok nem pénzügyi információinak közzétételére 
vonatkozó európai uniós iránymutatásnak (beleértve a környezetvédelmi, társadalmi és 
irányítási információkat is) garantálnia kell az átláthatóságot azáltal, hogy világos, 
egyértelmű, közös és előre meghatározott keretet biztosít az emberi jogokra való kifejezett 
hivatkozással, amely teljes mértékben összhangban van az OECD és az ENSZ 
alapelveivel és olyan objektív mutatókon alapszik, mint: a nők és férfiak közötti 
egyenlőség, az olyan kérdésekkel együtt mint a nemek közötti bérszakadék, valamint a 
nők aránya a felelős pozíciókban; a fiatalok bérezése; a munkavállalók azon lehetősége, 
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hogy szakszervezetekbe tömörüljenek és kollektív tárgyalásokat folytathassanak; a 
munkahelyi biztonsági körülmények tényleges garanciái; valamint a fogyatékkal élők 
helyzete;

12. kéri az EU-t, hogy foglalkozzon a belső kapacitás- és szakértelemhiánnyal azáltal, hogy 
jelentős „emberi jogok az üzleti életben” képzési programokat hajt végre az EU minden 
intézményén és politikai területén belül;

13. ismételten felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy fejlesszék a jelenlegi jogszabályok 
végrehajtását, amelyek elősegítik a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához és az 
emberi jogokhoz kapcsolódó aggályokkal foglalkozó jelenlegi jogszabályok érvényre 
juttatását, és dolgozzanak ki további megoldásokat, amelyek a belföldi és a harmadik 
országok üzleti vállalkozásai közötti egyenlő esélyeket célozzák, a szociális dömping 
elleni küzdelem érdekében;

14. arra szólít fel, hogy uniós szinten dolgozzanak ki az emberi jog és az ellátási lánc terén a 
kellő gondosságra vonatkozó standardokat, amelyek egyebek mellett megfelelnek az 
OECD által a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási láncára vonatkozó, a kellő gondosságról szóló 
útmutatásokban foglalt előírásoknak, és amelyek egyéb kérdések mellett foglalkoznak az 
olyan potenciálisan magas negatív vagy pozitív emberi jogi hatást gyakorló területekkel, 
mint a globális és helyi ellátási láncok, a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek, 
a kiszervezés, a földek elvétele, valamint azon területek, ahol a munkajog és a 
munkavállalók védelme nem kielégítő, illetve ahol a környezetre és az egészségre 
veszélyes termékeket állítanak elő; üdvözli az EU által már kialakított programokat, 
nevezetesen az erdészeti jogszabályok végrehajtása, erdészeti irányítás és erdészeti 
termékek kereskedelme (FLEGT) programot az erdészet területén, és támogatja az olyan 
magánkezdeményezéseket, mint a bányászati ágazat átláthatóságára irányuló 
kezdeményezés (EITI);

15. kéri, hogy ahol az EU vagy a tagállamok üzleti vállalkozások partnerei (pl. közbeszerzés, 
állami vállalatok, közös vállalkozások, vegyes vállalatok, exporthitel-garanciák, harmadik 
országokban végrehajtott nagyszabású projektek kapcsán), az OECD és az ENSZ 
iránymutatásai és alapelvei jelentsenek prioritást, és ezt külön záradékok is tükrözzék, 
továbbá járjon következményekkel, ha a vállalatok nyilvánvalóan megsértik a szociális, 
ökológiai és emberi jogi normákat; azt ajánlja, hogy a tervezett „európai uniós külső 
együttműködési és fejlesztési platform” legyen része azon módozatok meghatározásának, 
amelyek célja, hogy javítsák a minőséget és a hatékonyságot az EU külső 
együttműködése, az összehangolása irányuló mechanizmusok és a pénzügyi eszközök 
terén, valamint játsszon szerepet az EU, a pénzügyi intézmények és egyéb, e téren érintett 
szereplők közötti együttműködés és koordináció terén;

16. kitart az ENSZ a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
keretrendszerének fontossága mellett, és úgy véli, hogy három pillérét: az államnak az 
emberi jogok megsértésével szembeni védelemre vonatkozó felelősségét, a vállalatoknak 
az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó felelősségét és a jogorvoslathoz való 
hatékonyabb hozzáférést az azok megvalósítását lehetővé tevő megfelelő intézkedésekkel 
kell támogatni;
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17. hangsúlyozza, hogy a vállalatok, azok leányvállalatai és alvállalkozói a nemzetközi 
kereskedelemi súlyuknál fogva alapvető szerepet játszanak a szociális és munkaügyi 
normák támogatása és terjesztése terén az egész világon; elismeri, hogy a külföldön 
működő európai uniós vállalkozásokkal szembeni sérelmek helyszínen történő megoldása 
gyakran hatékonyabbnak bizonyul; elismerését fejezi ki annak kapcsán, hogy az OECD 
nemzeti kapcsolattartó pontjai az államokban elérhető olyan nem jogi mechanizmusok, 
amelyek közvetíthetnek számos üzleti és emberi jogi vitában; azonban fokozott 
erőfeszítésekre szólítja fel a vállalatokat a panaszkezelési mechanizmusoknak az ENSZ 
alapelveiben felsorolt hatékonysági kritériumoknak megfelelő kidolgozása terén, valamint 
hogy keressék a nemzetközileg elismert alapelvek és iránymutatások által biztosított 
további mértékadó útmutatásokat, különös tekintettel az OECD nemrégiben frissített, 
multinacionális vállalkozásoknak szóló iránymutatásaira, az ENSZ Globális 
Megállapodásának 10 alapelvére, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával 
kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazó ISO 26000 szabványra és az ILO által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális politikára vonatkozó elvekről szóló háromoldalú 
nyilatkozatra;

18. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy módosítja a Brüsszel I. rendeletben foglalt 
nemzetközi magánjogi rendelkezéseket, és különösen a „forum necessitatis” alapelv 
bevezetését; hangsúlyozza, hogy a Brüsszel I. és a Róma II. rendelet reformja révén 
tovább kell fejleszteni az EU-n kívüli vállalati műveletekből eredő emberi jogi jogsértések 
áldozatainak jogorvoslathoz való hatékony hozzáférését; hatékony intézkedésekre szólít 
fel az igazságszolgáltatás tekintetében fennálló olyan akadályok felszámolása érdekében, 
mind például a túlságosan magas perköltségek, olyan kezdeményezések révén, mint a 
kollektív jogorvoslatra vonatkozó minimumstandardok kialakítása vagy a vállalatok 
„különálló jogi személyisége” problémájának megoldása.

19. hatékonyabb átláthatósági és elszámoltathatósági normák kidolgozására hív fel az EU 
technológiai vállalatai számára az emberi jogok megsértésére vagy az EU biztonsági 
érdekeivel ellenkező fellépésre alkalmas technológiák exportja vonatkozásában;

20. üdvözli, hogy a bővítések kapcsán a Bizottság kész foglalkozni a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának kérdésével; mindazonáltal sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tagjelölt országok csatlakozásáról szóló tárgyalások során nem foglalkoznak konkrétan 
ezzel a kérdéssel, és az nem szerepel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb 
kihívások 2012–2013” című, 2012. október 10-i közleményében sem (COM(2012)0600);

21. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a vállalatok által a külföldi társadalmakra 
gyakorolt pozitív hatások biztosítása érdekében globális kampányok megvalósításával és 
nemzetközi iránymutatások és kiegészítő jogalkotási intézkedések kialakításával 
foglalkozzon; emlékeztet arra, hogy a vállalatok által a külföldi társadalmakra gyakorolt 
pozitív hatás többek között a helyi népesség erőforrásokhoz való hozzáférésével, az 
élelmezésügyi szuverenitással és ezen társadalmak belső fejlődésével is mérhető;

22. a „tudd, hogy kik a végfelhasználók” alapelv alkalmazására szólít fel annak érdekében, 
hogy megelőzzék az emberi jogok megsértését a termelési folyamat vagy a piaci forgalom 
korábbi vagy későbbi szakaszában.
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