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JAVASLATOK

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

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa fenn az irányított és tisztességes kereskedelem 
elveit, emellett utasítsa el a protekcionizmust, valamint a fejlődő országok jogos 
komparatív előnyének – melyek nem sértik az emberi és kereskedelmi szakszervezeti 
jogokat – meggátolására irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. cikkének egy eltérő 
értelmezését alkalmazza, hogy indokolt legyen a sérülékeny gyártás és egyéb ágazatok 
mentesítése a kereskedelmi megállapodások alól;

2. megerősíti, hogy valamennyi kereskedelmi egyezménynek követelményként kell 
tartalmaznia azt, hogy valamennyi résztvevő fél ratifikálta és hatékonyan végrehajtotta az 
ILO alapvető jogokról és elvekről szóló nyilatkozatának alapvető előírásait, valamint hogy 
a fenntartható fejlődésről szóló fejezetnek a piachoz való hozzáférésre vonatkozó 
előírásokkal megegyező kötelező ereje van és ugyanaz a vitarendezési mechanizmus 
vonatkozik rá;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság – miközben hatékonyan együttműködik az ILO-val 
és egyéb szerződő szervekkel – továbbra is megfeleljen abbéli kötelezettségének, hogy 
értékelje a kereskedelmi tárgyalások társadalmi, környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási és
végrehajtási folyamat során végig átlátható módon konzultáljon a kereskedelmi 
szakszervezetekkel, illetve a környezetvédelmi és társadalmi nem kormányzati szervekkel, 
biztosítva a nem megfelelés kifogásolására vonatkozó egyértelmű jogukat;

4. felszólít arra, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodások és a GSP+-rendelet 
felülvizsgálata kiküszöböljék a következetességben, átláthatóságban és az eljárások 
tisztességességében megmutatkozó hiányosságokat azáltal, hogy a partnerországok 
munkaügyi, környezetvédelmi és emberi jogoknak való megfelelése tekintetében átlátható 
határértékeket alkalmaznak;

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú hatásvizsgálatokat, de sajnálja, hogy – mint Nyugat-
Afrika ás Kolumbia esetében – azok eredményeire nem reagálnak megfelelően;
hangsúlyozza az EU tekintélyét abban a tekintetben, hogy a munkaügyi és emberi jogok 
tiszteletével kapcsolatban még a kereskedelmi megállapodások megkötése előtt, illetve 
azok végrehajtása során konkrét javulást érjen el;

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli kereskedelmi megállapodásokról gazdasági válság 
keretében tárgyalnak; hogy a munkahelyek külföldre költöztetése (off-shoring) a 
munkahelyek elvesztésének nagy részéért felelős; és hogy az uniós kereskedelmi 
politikának törekednie kell arra, hogy az összes ágazatban megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokat az EU Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapja hatályának fényében kössék annak érdekében, hogy megfelelő 
támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez;
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7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi megállapodásai mozdítsák elő a „Heiligendamm-
folyamatban” a befektetőkre és vállalkozásokra vonatkozóan meghatározott 
kötelezettségeket és jogokat, valamint hogy a kereskedelmi megállapodások írják elő az 
OECD multinacionális vállalatokról szóló iránymutatásainak, az ILO multinacionális 
vállalatokról és szociálpolitikáról szóló háromoldalú nyilatkozatának, az ENSZ globális 
megállapodásának és az ENSZ üzleti és emberi jogi különleges képviselője ajánlásainak 
való megfelelést;

8. felszólít arra, hogy a szociális problémákkal kapcsolatos panaszok független szakértői 
határozat, nyomon követés és vizsgálat tárgyát képezzék;

9. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben bármely kereskedelmi egyezmény tartalmazza a 
munkaerő ideiglenes szabad mozgásáról szóló „IV. részt”, akkor azt a nemzeti munkaügyi 
előírásokhoz és a partnerországok kollektív megállapodásaihoz kell igazítani;

10. felszólítja az EU-t, hogy támogassa a WTO kereskedelempolitikájának vizsgálati 
mechanizmusát, hogy az vonatkozzon a fenntartható fejlődés kereskedelemmel 
kapcsolatos szempontjaira, többek között az alapvető munkaügyi előírásokra, a 
szubvenciókra és kiegyenlítő vámokra vonatkozó WTO-kódex „támogatás fogalmának 
meghatározása” című módosítására, annak érdekében, hogy biztosíthassák az alapvető 
munkaügyi előírásoknak való megfelelést, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását 
az export-feldolgozó zónákban.


