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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy az alapvető munkaügyi előírások (CLS), valamint az ILO tisztességes 
munkáról szóló napirendjének betartása, továbbá a multinacionális vállalatokra vonatkozó 
OECD-iránymutatások és az ENSZ „Globális Megállapodás” elnevezésű 
kezdeményezésében foglaltak tiszteletben tartása pozitív hatást gyakorolhat az ország 
gazdaságára azáltal, hogy társadalmi-politikai stabilitást biztosít és az ország 
munkaerejének készségszintjét növeli; ezzel összefüggésben meggyőződése, hogy a 
szociális záradék WTO megállapodásokba történő beillesztése rendkívül fontos, mivel a 
munkaügyi előírások kulcsfontosságúak a millenniumi fejlesztési célok elérése, valamint a 
szegény országokban kibontakozó fejlődés fellendítése érdekében; megjegyzi, hogy az 
uniós preferenciális kereskedelmi megállapodások szociális rendelkezései inkább elérendő 
célkitűzésként szerepelnek, semmint végrehajtandó jogi kötelezettségvállalásként, mivel 
nincs tényleges végrehajtási mechanizmusra irányuló rendelkezés; ennek megfelelően 
hangsúlyozza, hogy konkrét intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, 
hogy az uniós preferenciális kereskedelmi megállapodások szociális rendelkezései 
megvalósuljanak, és azokat megfelelően nyomon kövessék, felülvizsgálják és 
végrehajtassák;

2. felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy gyakoroljanak nyomást a fejlődő 
országokban jelen lévő európai vállalkozásokra annak érdekében, hogy mutassanak példát 
a társadalmi felelősségvállalás és a tisztességes munka előmozdítása terén;

3. hangsúlyozza, hogy több GSP+ (Általános Preferenciarendszer +) státuszú országból 
jelentették az alapvető munkaügyi előírások többszöri megsértését, de ez nem vezetett a 
preferenciák felfüggesztéséhez; úgy véli, hogy a feltételrendszer végrehajtásának hiánya 
aláássa a szociálpolitika és az alapvető munkaügyi előírások globális előmozdítására 
irányuló uniós törekvést, és ellentétes a fejlesztési célú politikák koherenciájának elvével;

4. elismeri, hogy noha a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokkal összefüggésben egyre 
inkább elfogadják a kereskedelemmel kapcsolatos munkaügyi és a szociális normákat, a 
szabad kereskedelmi megállapodások többnyire még mindig ritkán hivatkoznak szociális 
normákra; sajnálja, hogy az EU nem rendelkezik olyan egységes megfogalmazású 
„szociális záradékkal”, amelyet be lehetne illeszteni az összes kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásba; sürgeti az Európai Uniót, hogy minden külső kereskedelmi 
megállapodásba, ideértve a WTO keretén belül megkötendő megállapodásokat is, iktasson 
be egy szociális záradékot összhangban a többi nemzetközileg elfogadott és elismert 
normával (azaz az ILO alapvető munkaügyi normáival);

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a produktív foglalkoztatás, a 
humán erőforrásokba történő befektetés, az újraelosztási mechanizmusok, a szociális 
védelem, a nemek egyenlősége, a társadalmi párbeszéd, valamint a munkajog hatékony 
alkalmazásának előmozdítására irányuló kezdeményezéseket;

6. ösztönzi a szabad kereskedelmi megállapodásokban részes feleket, hogy a mindenkit 
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megillető teljes és produktív foglalkoztatást és tisztességes munkát valamennyi ország
fenntartható fejlődésének kulcsfontosságú elemeként, valamint a nemzetközi 
együttműködés keretében prioritást élvező célkitűzésként ismerjék el továbbra is, valamint 
hogy oly módon mozdítsák elő a nemzetközi kereskedelem fejlődését, hogy az mindenki 
számára teljes és produktív foglalkoztatást és tisztességes munkát eredményezzen az 
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának a teljes foglalkoztatásról és a tisztességes 
munkáról szóló, 2006. évi miniszteri nyilatkozatával összhangban;

7. felhívja a szabadkereskedelmi megállapodásokban részes feleket, hogy az ILO-tagságból 
eredő kötelezettségekkel és a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1998-ban 
megrendezett 86. ülésén az ILO által elfogadott a munkaügyi alapelvekről és alapjogokról 
és azok nyomon követéséről szóló nyilatkozattal összhangban vállaljanak kötelezettséget 
arra, hogy jogszabályaikban és gyakorlataikban tiszteletben tartják, előmozdítják és 
megvalósítják különösen a következő alapvető jogokra vonatkozó elveket:
(a) az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez való jog tényleges elismerése;
(b) a kényszermunka vagy kötelező munka minden formájának felszámolása;
(c) a gyermekmunka tényleges megszüntetése; valamint
(d) a munkavállalás és a foglalkoztatás terén a megkülönböztetés eltörlése.

8. rámutat arra, hogy az egyes országok és tagállamok maguk döntenek az ILO-
egyezmények aláírásáról, mindazonáltal sajnálja a szociális normák, különösen az ILO-
egyezmények és a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek az Unió számos 
partnerországában tapasztalható elégtelen végrehajtását és érvényesítését; ennek 
megfelelően arra ösztönzi az EU-t, hogy hozzon intézkedéseket a szociális normák  
eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy az ILO lehetővé 
teszi kereskedelmi szankciók kiszabását a nemzetközi kötelezettségeiket be nem tartó 
államok számára; felszólítja az EU-t, hogy szociális preferenciális megállapodásai 
előírásainak hatékony érvényesítése érdekében a kétoldalú és regionális megállapodások 
esetében ösztönzésen és szankciókon alapuló megközelítésre törekedjen; hangsúlyozza, 
hogy a GSP és a GSP+ rendszert koherens módon kell nyomon követni, és a nyomon 
követés folyamatát átláthatóbbá kell tenni;

9. üdvözli az ILO nemzetközi munkaügyi normák felügyeletét szolgáló rendszerét, amely 
nemzetközi szinten egyedülálló, és segíti annak biztosítását, hogy az országok az általuk 
ratifikált egyezményeket végrehajtsák; hangsúlyozza, hogy probléma esetén az ILO-nak 
szociális párbeszéd útján és technikai segítségnyújtással kellene támogatnia az országokat;

10. megjegyzi, hogy az EU már kötelezettséget vállalt arra, hogy különösen kereskedelmi 
megállapodásaiban előmozdítja a tisztességes munkát és küzd a kizsákmányolás ellen;
hozzáteszi azonban , hogy az EU nem tartatja be a számos kétoldalú és regionális szabad 
kereskedelmi megállapodásban rögzített potenciális feltételrendszert; ezzel 
összefüggésben sürgeti az Európai Uniót, hogy az európai külügyi szolgálat fő 
szempontként vegye figyelembe a szociálpolitikát, valamint az általános szabályoktól való 
eltérés nélkül biztosítsa az alapvető munkaügyi előírások ratifikálását és végrehajtását, 
például az exportfeldolgozó övezetek esetében, mivel az ilyen mentességek az „előírások 
gyengülését eredményező verseny” veszélyét hordozzák, és ezáltal aláásnak bizonyos 
szociális normákat;
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11. kitart amellett, hogy a WTO keretén belül kötendő kereskedelmi megállapodások nem 
veszélyeztethetik a társadalmi fejlődést; újra kijelenti, hogy az ILO-t fel kell hatalmazni 
arra, hogy kereskedelmi jogviták során szakértői jelentéseket nyújtson be a WTO-hoz;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a pénzügy, az adóügy és az igazságügy 
területén támogassák a jó kormányzást mint a globalizáció szociális dimenziójának 
erősítéséhez vezető utat;

13. emlékeztet, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás annyit jelent, hogy a vállalatok 
üzleti stratégiáik kidolgozásakor önként szociális és környezetvédelmi megfontolásokat is 
figyelembe vesznek; megjegyzi, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalási 
gyakorlatok bevezetése újból felépítheti az üzleti szféra iránti bizalmat, amely 
létfontosságú Európa szociális piacgazdasága számára; megjegyzi, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás fogalmának sokféle értelmezése felveti az 
összehasonlíthatóság kérdését, mivel különböző vállalatok eltérő normákat alakítottak ki a 
társadalmi elszámolás, az ellenőrzés és a beszámolás tekintetében; elismeri az EU által tett 
erőfeszítéseket a vállalati társadalmi felelősségvállalás meghatározását és használatát 
szolgáló átfogóbb iránymutatások alkalmazása érdekében; ugyanakkor rámutat arra, hogy 
a fogalom értelmezésének sokfélesége és heterogenitása továbbra is fennáll; sürgeti az 
Uniót, hogy tegyen konkrét lépéseket nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ne 
pusztán önkéntes alapon működjön a vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint 
egyértelműen állapítsa meg a vállalatok emberi jogok és alapvető munkaügyi előírások 
terén fennálló jogi kötelezettségeit, emellett dolgozzon ki hatékony módszereket a 
szabályszegések esetén történő felelősségre vonásukra; ezért úgy véli, hogy amikor a 
multinacionális társaságok beruházási garanciákat kérnek a tagállamoktól, akkor ez 
utóbbiak a hivatalos vállalati társadalmi felelősségvállalási iránymutatások 
végrehajtásának feltételéhez kössék e garanciák nyújtását;

14. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a globalizációval összefüggő változtatások és 
átszervezések társadalmi következményeinek kezelésére alakítsanak ki kezdeményező 
megközelítést;

15. felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezőbb formában mozdítsa elő az alapvető ILO-
egyezményeket, valamint hogy hozzon létre a gyermekmunkával kapcsolatos uniós 
forróvonalat, ahol a polgárok bejelenthetik azokat az európai vállalatokat, amelyek bárhol 
a világon gyermekmunkát vesznek igénybe; úgy véli, e forróvonalnak rendelkeznie kell 
kisebb, de hatékony kutatási kapacitással, amely alapján lehetővé válik a) éves jelentést 
kiadni a megállapításokról és b) támogatni az európai vállalatokat a beszállítói láncaik
tekintetében a gyermekmunka felszámolására tett erőfeszítéseikben;

16. sürgeti az Európai Uniót, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket nemzetközi szinten az 
ellen a szociális dömping ellen, amely néhány ország üzleti gyakorlatában előfordul mind 
az EU-ban, mind pedig olyan harmadik országokban, amelyeknek az EU fejlesztési 
támogatást biztosít;

17. rámutat, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni az ipar versenyképességének fokozása és a 
vállalkozás által a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatások kezelése között;
üdvözli az Európai Bizottság azon kezdeményezését, hogy a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalását foglalják bele az „Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és 
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inkluzív növekedés stratégiája” című dokumentumba;
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