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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szociálpolitika külső dimenziójáról, a munkaügyi és szociális normák előmozdításáról 
és az európai vállalatok szociális felelősségéről
(2010/2205(INI))

az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 7., 9., 145–161., 206–209. és 
215. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5.,12., 14., 15., 16., 21., 23., 26., 27., 
28., 29., 31.,32., 33., 34. és 36. cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948) és az ENSZ más emberi 
jogi okmányaira, különösen a polgári és politikai (1966), valamint a gazdasági, szociális 
és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányaira (1966), a faji megkülönböztetés 
minden formájának felszámolásáról szóló egyezményre (1965), a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményre (1979) és a gyermek jogairól szóló egyezményre (1989),

– tekintettel az Európai Szociális Chartára, és különösen annak 5., 6. és 19. cikkére,

– tekintettel a migráns munkavállalók jogállásáról szóló európai egyezményre,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeire, különösen az egyesülési 
szabadságról és a kollektív tárgyalásokhoz való jog tényleges elismeréséről (a 87. és 98. 
számú egyezmény), a kényszermunka vagy kötelező munka minden formájának 
eltörléséről (a 29. és 105. számú egyezmény), a foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott megkülönböztetés megszüntetéséről (a 100. és 101. számú egyezmény), 
valamint a gyermekmunka tényleges megszüntetéséről (138. és 182. számú egyezmény) 
szóló nyolc alapvető egyezményre,

– tekintettel továbbá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) következő egyezményeire: 
ILO-94. a munkaügyi záradékokról (állami szerződések); ILO-117. a szociálpolitikáról 
(alapvető célok és normák), különösen a IV. rész; ILO-154. a kollektív tárgyalások 
előmozdításáról,

– tekintettel az ILO-nak a 2009. június 19-i Nemzetközi Munkaügyi Konferencián globális 
konszenzussal elfogadott, a tisztességes munkára vonatkozó programjára és globális 
foglalkoztatási paktumára,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Marrakech-i 
megállapodásra, valamint a 2001 novemberében Dohában megrendezett negyedik 
miniszteri konferencián elfogadott nyilatkozatra, különösen annak (31) bekezdésére,

– tekintettel a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó általános megállapodásra és 1. 
cikke (2) bekezdésének d) pontjára, az úgynevezett MODE 4-re), 
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– tekintettel a globalizáció szociális dimenziójával foglalkozó világbizottság „Igazságos 
globalizáció: esélyteremtés mindenkinek” címet viselő jelentésére1,

– tekintettel a 2009. szeptember 24–25-i pittsburgh-i G20-csúcs vezetői nyilatkozatára,

– tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint az 546/2009 rendelet 
módosítására2,

– tekintettel a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 
1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3 (a kiküldetési 
irányelv – PWD),

– tekintettel a demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletének a Közösség és 
harmadik országok között létrejövő megállapodásokba való foglalásával kapcsolatos 
bizottsági közleményről szóló 1996. szeptember 20-i állásfoglalására 
(COM(1995)0216)4, valamint az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi 
és demokráciazáradékról szóló 2006. február 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmet érintő nyitásról és demokráciáról szóló 2001. 
október 25-i állásfoglalására6, amelyben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapvető társadalmi normáinak WTO általi tiszteletben tartását, és az ILO határozatainak 
Európai Unió általi elfogadását kéri, beleértve az alapvető társadalmi normák súlyos 
megsértéséhez kapcsolódó szankciókra való felhívásokat,

– tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló 2007. 
május 23-i állásfoglalására7, amelyben a tisztességes munka előmozdítása nevében kéri a 
szociális normák belefoglalását az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiba, 
különösen a kétoldalú megállapodásokba,

– tekintettel a globalizáció szociális dimenziójáról szóló 2005. november 15-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel a fejlődő országokban történő gyermekkizsákmányolásról és 
gyermekmunkáról szóló 2005. július 5-i állásfoglalására9,

– tekintettel a tisztességes kereskedelemről és fejlesztésről szóló 2006. július 6-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel a „Nemzetközi versenyképesség – Hozzájárulás az EU növekedési és 
                                               
1 Genf, ILO, 2004.
2 HL L 48, 2008.2.22., 82. o.
3 HL L 18., 1997.1.21., 1. o.
4 HL C 320., 1996.10.28., 261. o.
5 HL C 290E., 2006.11.29., 107. o.
6 HL C 112E., 2002.5.9., 326. o.
7 HL C 102E, 2008.04.24., 321. o.
8 HL C 280E, 2006.11.18., 65. o.
9 HL C 157E, 2006.7.6., 84. o.
10 HL C 303E, 2006.12.13., 865. o.
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munkahely-teremtési stratégiájához” című, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0567) válaszként adott „Globális Európa – a 
versenyképesség külső szempontjai” című 2007. május 22-i állásfoglalására1,,

– tekintettel az AKCS-államokkal és -régiókkal kötött partnerségi megállapodásokról szóló 
állásfoglalásaira, különösen a 2002. szeptember 26-ira2, a 2007. május 23-ira3 és a 2007. 
december 12-ire4,

– tekintettel a Tanácsnak a gyermekmunkára vonatkozó 2010. június 14-i 
következtetéseire5,

– tekintettel a Tanács 2010. szeptember 16-i következtetéseire az alábbi témában: „Változó 
világ: kihívás az EU számára”,

– tekintettel „A globalizáció szociális dimenziója – Az EU politikai hozzájárulása az 
előnyök mindenki számára történő elérhetővé tételéhez” című bizottsági közleményre 
(COM(2004)0383),

– tekintettel a Bizottságnak a „Tisztességes munka mindenki számára – Az Európai Unió 
hozzájárulása a tisztességes munkára vonatkozó menetrend végrehajtásához” című 
közleményére (COM(2006)0249),

– tekintettel a Bizottság alábbi közleményére: „Kereskedelem, növekedés és globális 
ügyek: A kereskedelempolitika mint az Európa 2020 stratégia kulcseleme” 
(COM(2010)0612),

– tekintettel a 2006. január 1-je óta hatályban levő általános preferenciarendszerre, amely 
egyre több termék esetén biztosít vámmentes hozzájutást vagy vámcsökkentést, és amely 
egy új ösztönzőt is tartalmaz a sérülékeny helyzetű országok számára, amelyeknek 
különleges kereskedelmi, pénzügyi és fejlődésbeli igényeik vannak,

– tekintettel az Európai Unió és a harmadik országok között megkötött valamennyi 
kereskedelmi megállapodásra,

– tekintettel különösen az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országai (AKCS-
országok) és az Európai Unió közötti partnerségi megállapodásra, amelyet 2000. június 
23-án írtak alá Cotonouban, valamint annak 2005. és 2010. évi felülvizsgálatára,

– tekintettel az Európai Unió, Kolumbia és Peru közötti többoldalú kereskedelmi 
megállapodás aláírására vonatkozó tárgyalások lezárására,

– tekintettel a „Társadalmi és környezetvédelmi normák alkalmazása a kereskedelmi 
tárgyalások során” című meghallgatásra, amelyet 2010. január 14-én rendeztek az 
Európai Parlamentben,

                                               
1 HL C 102 E, 2008.4.24., 128. o.
2 HL C 273E, 2003.11.14., 305. o.
3 HL C 102E, 2008.4.24., 321. o.
4 HL C 323 E, 2008.12.18., 361. o.
5 A Tanács 2010. június 14-i 10937/1/10. számú következtetései a gyermekmunkáról
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– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 
Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az Unió hitele és elismertsége a tagállami gyakorlatokból származik és az Európai 
Unió számára döntő fontossággal bír a nem uniós tagállamokkal való tárgyalások során,

B. mivel valamennyi tagállam és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát ratifikáló 
összes állam kötelessége, hogy megvédje a szakszervezeti aktivistákat,

C. mivel az alapvető ILO-egyezményeket a tisztességes nemzetközi kereskedelem 
alapjaként ismerik el szerte a világban, és mivel sajnálatos módon nem minden tagállam 
tartja teljes mértékben tiszteletben ezeket az egyezményeket,

D. mivel az Uniónak az az érdeke, hogy – egészen addig, amíg mindkét fél tiszteletben tartja 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt jogokat – az Unió és kereskedelmi 
partnerei javára szolgáló kétoldalú kereskedelemi megállapodásokat kössön,

E. mivel a tagállamok fellépésében egyértelműen tükröződnie kell az európai szociális 
modellnek, amikor a szociális kérdések és a nyitott koordinációs módszeren alapuló 
tagállamok közötti együttműködés forognak kockán,

F. mivel az Egyesült Államok – a demokrácia önjelölt őre a világban – a nyolc alapvető 
ILO-egyezményből csak kettőt ratifikált, a kényszermunkáról szóló 105-ös és a 
gyermekmunkáról szóló 182-es egyezményt,

G. mivel egyes fejődő országok úgy vélik, hogy amikor az Unió a nemzetközi munkaügyi 
normáknak való megfelelést követeli tőlük, nyomást gyakorol rájuk, hogy feladják 
komparatív előnyeiket,

H. mivel néhány nem uniós tagállam az EU-val való tárgyalások során megkísérli a 
MODE41 alkalmazását,

I. mivel egyesek határozottan úgy vélik, hogy az európai vállalatok szociális felelősségére 
vonatkozó kódexek nem garantálják kellőképp, hogy a multinacionális társaságok 
fellépése és magatartása megfeleljen az európai vállalatok szociális felelősségére 
vonatkozó nem kötelező erejű dokumentumokban foglaltaknak,

J. mivel az európai vállalatok szociális felelősségét szabályozó irányelv elfogadását és 
tiszteletben tartását el kellene érni uniós szinten,

K. mivel a globalizáció megkönnyíti a tagállamok között, de még a partner országok felé is a 
vállalatok, nevezetesen a multinacionális vállalatok szabad mozgását,

L. mivel az utóbbi években az ILO szerepe jelentősen meggyöngült és leginkább 
nyilatkozatok elfogadására korlátozódott, amelyeket ezt követően nem is tartottak 
tiszteletben, 

                                               
1 WTO: GATS, 1. cikk (2) bekezdés d) pont = MODE 4
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M. mivel emlékeztetni kell az egyesülési jog és a hatékony kollektív tárgyalások feltétlen 
tiszteletben tartására, 

N. mivel elő kell mozdítani a tisztességes munkára vonatkozó programot,

O. mivel elő kell segíteni a férfiak és nők egyenlő javadalmazását, 

Általános elvek

1. emlékeztet arra, hogy az EU a szociális célkitűzések világszerte való előmozdítása révén 
a szociálpolitikák terén vezető szerepre törekszik a világon; hangsúlyozza a Lisszaboni 
Szerződésből adódóan az Európai Parlamentre háruló fontos szerepet, amely jelentősen 
növeli befolyását;

2. arra is emlékeztet, hogy az EUMSz. 9. cikkének szociális záradékát is figyelembe kell 
venni a közösségi politikák és célkitűzések végrehajtása során, például az EUMSz. 46. és 
49. cikke esetén vagy az EU kereskedelempolitikája kapcsán a Közösség nem hagyhatja 
figyelmen kívül a közérdek miatt indokolt korlátozásokat1;

3. továbbá emlékeztet arra, hogy az EUMSz. 7. cikke az egységesség követelményét 
támasztja az EU politikáival szemben, valamint előírja a jogalkotó számára, hogy 
valamennyi uniós célkitűzést figyelembe kell vennie és a hatáskörök átruházása elvének 
megfelelően kell eljárnia, amely azt jelenti, hogy egy adott jogalapon nyugvó jogalkotási 
aktus elfogadásakor megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a különféle célkitűzések 
és/vagy érdekek között;2

4. rámutat, hogy egyes tagállamokban alkalmazott gyakorlatok nem egyeztethetőek össze az 
alapvető ILO-egyezményekkel, különös tekintettel a gyülekezési szabadsággal vagy a 
kollektív tárgyalásokkal szembeni akadályok támasztására azáltal, hogy ösztönzik a 
színlelt önálló vállalkozói státuszt vagy az egyént a kollektív megállapodások 
visszautasítására kényszerítik; 

Nemzetközi együttműködés – szociális szövetség

5. emlékeztet arra, hogy a gazdasági dinamizmus és a szociális modell példa nélkül álló 
kombinációja miatt az EU-t mágnesként és vonzó partnerként tekintik szerte a világon;

6. hangsúlyozza, hogy az európai szociális modell egyenlő esélyeket biztosít az oktatásban 
és a munkaerőpiacon, továbbá egyenlő hozzáférést nyújt a gazdasági siker legfőbb 
tényezőjét jelentő szociális szolgáltatásokhoz;

7. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Unió hitelét és elismertségét nem fenyegetheti a 
tagállamokban és magában az Unióban a szavak és tettek között fennálló ellentmondás;

8. a szociális kérdésekre hangsúlyt fektető, továbbá a pragmatikus és fenntartható 
megoldások végrehajtását és alkalmazását előtérbe helyező új társadalmi szövetség 

                                               
1 Az EP Jogi Szolgálatának az EMPL bizottság elnöke által kért, az EUMSz. 9. cikkének hatókörére (horizontális 
szociális rendelkezés) vonatkozó véleménye (SJ-00004/10), (15) bekezdés.
2 Ugyanott, 8. pont.
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építését javasolja; hangsúlyozza e tekintetben, hogy fontos a társadalmi partnerekben 
tudatosítani a jogaikat és kötelességeiket; 

9. javasolja, hogy az Unió tartózkodjon azokkal az országokkal való kereskedelmi 
megállapodásoktól, amelyek az exportra történő feldolgozási övezetekben 
termelőkapacitásokkal rendelkeznek és ugyanakkor rendkívülien nyugtalanítónak tartja, 
hogy egyes tagállamok ipari övezeteiben egyre nő a kiközvetített munkavállalók száma és 
kihasználása;  

10. támogatja a partnerországokkal való, a kölcsönös elismerésen alapuló és a partnerország 
saját forrásainak fejlesztését célzó fenntartható párbeszédet szolgáló eszközök 
kialakítását; 

11. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a partnerországokkal a nők 
és férfiak közötti egyenlőség megvalósítása érdekében mind az Unión belül, mind pedig 
azon kívül; 

12. továbbá kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek a fogyatékkal élőkkel és 
más sérülékeny csoportokkal szembeni, az Unión belül és kívül fennálló 
megkülönböztetés felszámolására; 

13. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési együttműködés, társulási vagy stabilitási 
megállapodások és a kereskedelmi megállapodások keretében folyósított uniós 
támogatások jelentik az egyetlen esélyt arra, hogy az életképes oktatás és a szociális 
támogató struktúrák kialakítása révén a partnerországot támogatni lehessen a nagyobb 
szintű szociális biztonság, és következésképpen a nagyobb jólét elérésében; 

14. szociális attaséi posztok kialakítását kéri az új Európai Külügyi Szolgálaton belül, hogy a 
szociálpolitika terén növelni lehessen a Szolgálat hatékonyságát és főként, hogy 
biztosítani lehessen „a tisztességes munka mindenki számára” központi politikai 
célkitűzés végrehajtását;  

15. emlékeztet arra, hogy a WTO által jelenleg alkalmazott gyakorlatok több hasznot hoznak 
a fejlett országoknak, mint a fejlődőknek és tovább mélyítik ezen országok 
bizalmatlanságát e gyakorlatok haszna tekintetében;

16. emlékeztet arra, hogy elfogadhatatlan az európai szociális modell a versenyképesség és a 
feltételezett gazdasági előnyök érdekében való gyengítése, továbbá emlékeztet arra is, 
hogy e a gyakorlatnak köszönhetően az unióval való tárgyalások során megszaporodik a 
partnerországok részéről a jogos kifogások száma;

A munkavállalók jogai és a munkakörülmények

17. felszólítja valamennyi tagállamot az ILO alapvető munkaügyi normáinak tiszteletben 
tartására és előmozdítására;  a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását kéri, amely a 
tisztességes és kölcsönösen előnyös kereskedelmi tárgyalások megkerülhetetlen 
előfeltétele;

18. úgy véli, hogy az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex hasznos, 
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jóllehet a multinacionális társaságok számára nem kötelező viselkedési forma; javasolja a 
az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex – többek között az ISO 
26000 szabványon keresztül történő – további és célzottabb fejlesztését; 

19. véleménye szerint az uniós politikáknak a humán tőke fejlesztése és a munkaerő-piaci 
reformok tekintetében jobban kellene összpontosítaniuk az egyénekre és a vállalatokra;

20. aggodalmát fejezi ki, amiért egyes nem uniós országok kereskedelmi tevékenységeik 
során használják a MODE4 folyamatot; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
oly módon igyekezzenek a nemzetközi migráció szerkezetét alakítani, hogy el lehessen 
kerülni a kizsákmányolást és az „agyelszívást”; 

21. támogatja a partnerországokban a szociális partnerekkel való párbeszéd és 
együttműködés fejlesztését fokozó kezdeményezéseket és kéri a Bizottságot, hogy 
fejlessze tovább a már meglévő programokat;

22. emlékeztet a különféle emberi jogi kérdésekre vonatkozó uniós iránymutatásokra, 
amelyek erős politikai jelzések és azt mutatják, hogy ezek a kérdések az Unió prioritásait 
képezik; kéri ezért a Tanácsot, hogy fogadjon el az alapvető négy ILO-egyezményen 
alapuló hasonló iránymutatásokat, amelyeket az Unió külső szociálpolitikáján belül a 
megfelelőbb előrehaladást segítő pragmatikus eszközként lehetne használni;

Globális Gazdasági Kormányzás

23. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a globális gazdasági kormányzási struktúrákról 
és a makrogazdasági párbeszédről folytatott tárgyalásokba prioritásként emeljék be a 
szociál- és foglalkoztatáspolitikát;  

24. kéri a Bizottságot, hogy az Unión és a partnerországokon belül a munkavállalók jogai és 
a munkakörülmények javítása érdekében fogalmazzon meg egy ajánlást az ILO-
egyezmények végrehajtásáról és ratifikálásáról, a tagállamok gazdaság- és 
szociálpolitikái külső dimenziója közötti nagyobb koherencia révén a tisztességes és 
mindenkit magában foglaló globalizáció elérése érdekében; e tekintetben kéri a 
Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a pénzügyi, gazdaság- és 
kereskedelempolitikák következményeivel foglalkozó rendszeres összegzés készítésére;

o

o            o

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A szociálpolitika külső dimenziója az EU olyan tevékenységeit és kezdeményezéseit 
tartalmazza, melyek a munkaügyi és szociális normák nem uniós tagállamokban való 
előmozdítását célozzák.
A versenyképesség kérdései és a gazdasági szempontok továbbra is prioritást élveznek a 
társadalmi kérdésekkel szemben annak ellenére, hogy a lisszaboni stratégiában és az EU2020-
stratégiában a szociálpolitika minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott.

A gyülekezési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról, a kényszermunka és a kötelező 
munka eltörléséről, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott megkülönböztetés 
megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka megszüntetéséről szóló nyolc ILO-egyezmény 
tartalmazza az alapvető munkaügyi normákat. Ezekből az egyezményekből, valamint a 
globalizáció szociális dimenziójával foglalkozó világbizottság jelentéséből egyértelműen 
kiderül, hogy a piacokra való egyoldalú összpontosítás helyett az embereket kell szélesebb 
értelemben előtérbe helyezni, vagyis a munkavállalók jogainak védelmére és a munkajog 
betartására kell összpontosítani. A nem uniós tagállamoknak valamennyi fent felsorolt 
szempontot tiszteletben kell tartaniuk ahhoz, hogy az EU-val tárgyalhassanak. E feltétel 
teljesülése nélkül nem lehetséges a tárgyalás a nem uniós tagállamokkal. A kereskedelmi 
politika nem hagyhatja figyelmen kívül, ha a munkavállalók jogait nem tartják tiszteletben, 
ezért a társadalmi fejlődés csak ezen akadályok elhárítása után folytatódhat.

A munkaügyi normák meghatározásával az EU támogatja a férfiakat és nőket abban, hogy 
tisztességes és produktív munkát végezhessenek a szabadság, az igazságosság, a biztonság és 
a méltóság feltételei között. A jelenlegi globalizációs légkörben a nemzetközi munkaügyi 
normák adják azon garancia alapját, hogy a globális gazdaság növekedése mindenki számára 
kedvező legyen.

A nemzetközi munkaügyi normáknak elsősorban az emberek emberi mivoltukban való 
kiteljesedését kell biztosítaniuk. Az emberek nem termékek, hogy az árukról lehessen 
tárgyalni. A munka mindennapi életünk része és létfontosságú méltóságunk, jólétünk és 
(emberi) fejlődésünk szempontjából. A gazdasági fejlődés fő célkitűzéseinek ezeknek az 
értékeknek kell lenniük. Ezután kell a nemzetközi munkaügyi normák révén biztosítani, hogy 
a gazdasági fejlődés továbbra is szorosan az emberi életre és méltóságra összpontosítson és ne 
a munkavállalók munkafeltételeinek és jogainak meghatározására.

A tárgyalásra érdemesnek tartott országok helyzetének elbírálása során az uniós 
szociálpolitikára és az EU Szociális Chartájában nyújtott biztosítékokra kell támaszkodnunk.
Az EU nem uniós tagállamok felé irányuló szociálpolitikájának koherensnek, 
pragmatikusnak, egységesnek és szakszerűnek kell lennie. Itt fontos szerepet játszik az ILO-
val és a WTO-val való kapcsolat, amelynek kiegyensúlyozottabbnak kell lennie. Paradox 
módon minél több befolyása van az EU-nak az ILO-egyezményekre , annál kevésbé 
ratifikálják ezeket az egyezményeket. A WTO esetében megerősítésre szorul a kereskedelmi 
tárgyalások és a szociális normák közötti kapcsolat.

Az EU a századforduló idején az addigi kemény megközelítés helyett puha megközelítést 
kezdett alkalmazni szociálpolitikájának külső dimenziója vonatkozásában, vagyis ahelyett, 
hogy a szociális normák kereskedelmi megállapodásokkal való összekapcsolására 
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összpontosított volna, inkább a nemzetközi együttműködésre és párbeszédre figyelt.

Az EU különböző típusú eszközöket alkalmaz a szociálpolitika nem uniós tagállamokban való 
végrehajtása érdekében. Ezek kötelező erejű, nem kötelező erejű és pénzügyi eszközök.
Ezeknek az eszközöknek a használata bizonyítja, hogy az EU a kereskedelmi partnereivel 
fenntartott kapcsolatokban elvár egy bizonyos magatartást. Itt a nehézség azonban az 
eszközök végrehajtása és a partnerországokban való érvényesítése. Ezért rendkívül fontos, 
hogy az EU még alaposabban az eszközök végrehajtására és érvényesítésére összpontosítson, 
különös tekintettel az ILO-egyezményekre és az európai vállalatok szociális felelősségére 
vonatkozó kódex elveire. Ezt gyakran az adott ország jogrendje megakadályozza, de szerepet 
játszik a gyenge politikai akarat és a belső gazdasági nyomás is. Fontos tényező még, hogy a 
munkavállalók nincsenek tisztában a jogaikkal.

Az, hogy az EU a különböző országok esetében milyen eszközöket választ, függ ezen 
országok földrajzi helyzetétől, az EU-val való kapcsolatától, és elsősorban az EU-hoz való 
esetleges csatlakozásukról szóló tárgyalásuk stádiumától. További tényező még az ország 
gazdasági helyzete és a globális gazdasági versenyben elfoglalt pozíciója. Igaz, hogy minél 
közelebb van egy ország az EU-hoz, annál szorosabbak a gazdasági és politikai kapcsolatok 
és annál nagyobb az EU befolyása az országra.

Az EU egyre gyakrabban nem kötelező erejű eszközöket használ. Ezek a párbeszédre és az 
ajánlásokra összpontosítanak (az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex, 
tisztességes munkára vonatkozó program), így nincs normatív jellegük, egy adott ország 
magatartását a választási lehetőségeik elemzése alapján kívánják megváltoztatni. A kötelező 
erejű eszközök – például az EU jogszabályai és rendeletei (szabadkereskedelmi 
megállapodások, ILO-egyezmények, a WTO kereskedelmi politikái) – jogi 
következményekkel járnak és az országokat megbüntethetik ezek megsértéséért. Ezek 
használata ezért megkérdőjelezhető. Ezzel szemben a pénzügyi eszközök között támogatások, 
technikai segítségnyújtás és a GAF-hoz hasonló alapok is szerepelnek, melyek segítenek 
elérni a kívánt magatartást. A technikai segítségnyújtást például az uniós csatlakozásra 
készülő országokban biztosítják oly módon, hogy segítenek jogszabályaikat – például 
különböző képzések (Európai Képzési Alapítvány – ETF) révén – az európai normákhoz 
igazítani.

Kína és más ázsiai felemelkedőben lévő gazdaságok egyre jelentősebb szereplői a külföldi 
befektetéseknek. Ez a jelenség azonban együtt jár azzal a kockázattal, hogy ezek az országok 
és a vállalataik exportálják a munkára vonatkozó alacsonyabb normáikat is. Nem engedhetjük 
meg az EU-val kereskedelmi megállapodást kötni kívánó nem uniós tagállamoknak, hogy 
figyelmen kívül hagyják az EU-ra nézve kötelező szabályokat.

Az EU-nak óvatosnak kell lennie a MODE4-típusú eljárásoknál. Ez az eljárás lehetővé teszi a 
nemzetközi vállalatok számára, hogy saját munkavállalóit alkalmazza a működési helye 
szerinti idegen országban, és ezzel korlátozza a befogadó ország alkalmazottainak jogait. Ez 
tulajdonképpen előmozdítja azt a szociális dömpinget, amely ellen az EU határozottan fellép. 
Ezért egyetlen szerződési tárgyalás során sem szabad elfogadni a MODE4-t vagy hasonló 
jelenségeket.

Az EU a szociális kérdésekről szóló nemzetközi párbeszéd terén jó hírnevet szerzett. E 
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vonatkozásban érzékeny és megbízható partnernek tekintik. Ezt az EU által meghatározott 
ambiciózusabb célok elérésére kell felhasználni. E célok egyike a szociálpolitika külső 
dimenziójára vonatkozó átfogó, egységes és szakszerű uniós politika kialakítása. Az Európai 
Parlamenten belüli koordinációnak kulcsfontosságú szerepe van, de ugyanígy fontos a közös 
koordináció az Európai Bizottsággal és az újonnan alakított Európai Külügyi Szolgálattal.

A következő lépés egy olyan szociális szövetség kialakítása lenne, amelyben, és amely révén 
az EU elterjesztheti a magas munkaügyi normákat. Kína egyértelműen olyan ország, amely 
gyorsan Ázsia kulcsszereplőjévé válik. Jelentősége egyre nő, de a munkaügyi normák 
tekintetében a kínaiaknak rossz a hírnevük. Ennek ellenére nincs ok arra, hogy miért ne 
használnánk a történelmileg jó kapcsolatokat Kínával és miért ne lépnénk szociális 
szövetségre vele. Az ILO-hoz és a WTO-hoz hasonló nem kormányzati szervezetekkel való 
fent említett együttműködésnek is javulnia kell. Kiegyensúlyozott megközelítést kell 
alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy az ILO-t az EU-val való szoros kapcsolata 
alapján pusztán uniós eszköznek tekintsék. A WTO keretében a kereskedelmi tárgyalások és 
szociális normák közötti szoros kapcsolatok már említésre kerültek.

A nemzetközi vállalatok a szociális normák végrehajtásának fő szereplői. Ezért szükséges az 
európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex félreérthetetlenül egyértelmű 
meghatározása, mellyel elejét lehet venni a jelenlegi értelmezések sokaságának és minimum 
követelményeket lehet meghatározni a kódex tekintetében, továbbá nyomon lehet követni a 
teljesítését.

A vállalatokat és szervezeteket elsősorban egy szűk érdek érvényesítésére hozzák létre, ez 
pedig a profit termelése. Ezért egyre kevésbé hajlandók tiszteletben tartani a nemzeti és 
nemzetközi jogszabályokat, illetve a szerződéses kötelezettségeket. Teljes mértékben 
kihasználják azokat a helyeket, ahol a legalacsonyabbak az adók, a legolcsóbb a munkaerő, a 
legengedékenyebbek a környezetvédelmi jogszabályok és a legsérülékenyebbek a 
munkavállalók. A multinacionális vállaltok gyakran befolyásolják saját területükön azokat a 
kormányokat, amelyek érdekeltek a tevékenységeikben. A bizonytalan, vagyis instabil és nem 
megfelelő álláshelyek száma folyamatosan nő.

A jogszabályok nem tudják ezeket a vállalatokat arra kényszeríteni, hogy automatikusan és 
érdekeikkel ellentétesen helyi, regionális és vállalati felelősséget vállaljanak a döntéseik az 
érdekeltekre és különösen a működésük helyszínére gyakorolt hatása tekintetében. Ez 
radikális változást jelent a globalizáció kezdete előtti helyzethez képest, amikor egy adott 
régióban működő vállalatnak felelősséget kellett vállalnia a régió állapota és fejlődése 
tekintetében.

Az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex fogalmát a 70-es évektől 
kezdve használjuk. Egyesek szerint meghatározása a következő: „a fogalom jelentése, hogy a 
vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti 
tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban”.

A multinacionális vállalatok felismerték, hogy ha az állam által elhárított költségek egy részét 
magukra vállalják, az megerősíti a társadalomban elfoglalt szerepüket, így 
jövedelmezőségüket is megnöveli. Néhány országban ez helyrehozza azokat a társadalmi 
igazságtalanságokat, amelyekkel az állam nem foglalkozik. A vállalatok a gazdasági 
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növekedés időszakában hozták létre társadalmilag felelősségteljes politikájukat. Vajon ez 
kedvezőtlen gazdasági időkben megváltozik majd?

Az Európai Szakszervezeti Szövetség és a nemzetközi kereskedelmi szakszervezetetek 
elutasítják az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódexet, amennyiben azt 
csak PR-kampányra és marketing célokra használják. Elfogadják azonban az európai 
vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódexet, amennyiben az hozzájárul a fenntartható 
növekedéshez, nem kerüli az alkalmazottakkal folytatott párbeszédet és nem kezelik a 
munkaügyi jogszabályok és a kollektív tárgyalás alternatívájaként.

Ha egy vállalat nyilvános felelősséget kíván vállalni, akkor a magas minőségi normákat 
először befelé kell alkalmaznia és csak ezután kifelé, az érdekeltek felé. 

Ez a következőket jelenti: tisztességes munkaviszonyok tiszteletben tartása és előmozdítása, 
az alkalmazotti részvétel konzultáció és tájékoztatás, valamint kollektív megállapodás révén 
való ösztönzése, a szakértelem fejlesztése és az életen át tartó tanulás biztosítása, a 
munkavédelmi normák betartása, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása, megfelelő 
környezet megteremtése a szociális partnerek számára, hogy előre felkészülhessenek a 
munkaerőpiacot végbement változásokra és kezelhessék azokat, beleértve az átstrukturálást, a 
munkaminőség javítását, a sérülékeny munkavállalók – vagyis a fiatalok, az idősek, a 
fogyatékkal élők és a migránsok – csoportjainak integrálását és védelmét.
Az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex buktatói abban rejlenek, hogy 
ez továbbra is önkéntes alapon működő kezdeményezés, ezért félő, hogy esetleg nem 
tartalmaz az alkalmazottak, fogyasztók és egyéb érdekeltek vonatkozásában olyan objektív, 
következetes és átlátható kritériumokat, melyek alapján mérhető lenne a vállalat az európai 
vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex területén nyújtott teljesítménye.

Az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex egy másik vitatható pontja, 
hogy lehet attól tartani, hogy ebből az elgondolásból nem kötelező erejű jogszabály lesz. Ha a 
kormányok a továbbiakban nem vállalnak felelősséget az európai társadalmi modell 
fenntartásáért, akkor fennáll a munkaügyi jogszabályok, valamint a társadalombiztosítási 
rendszerek és szolgáltatások privatizációjának veszélye. Ezek védelmét nem lehet egy olyan 
önkéntes alapon működő és jogilag nem kényszerítő erejű kezdeményezésben biztosítani, 
mint az európai vállalatok szociális felelősségére vonatkozó kódex.

Fennáll továbbá a félreértelmezés, valamint annak a veszélye, hogy az intézményi 
gyökerekkel rendelkező szociális partnerséget, szociális párbeszédet, alkalmazotti részvételt 
és kereskedelmi szakszervezeti jogokat felváltják egy önkéntes alapon működő és nem 
kötelező erejű modell.

A globális verseny új piacok meghódítására készteti a vállalatokat. Ehhez nagy befektetésekre 
van szükség. Ezzel a pénzügyi világ belép a vállalatba és befolyásolja a döntéshozatali 
folyamatát, hogy a vállalat értékpapírok tranzakcióiból gyors, lehetőleg azonnali spekulációs 
haszonhoz jusson.
A nemzetközi pénzintézetek és befektetők így tulajdonképpen a vállalatok gazdasági 
tevékenységeinek ellenőrzői lesznek. A pénzpiac így a vállalatirányítás piacává válik.

Az üggyel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) is foglalkozik, és elkészítette az 
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úgynevezett ISO 26 000 végleges tervezetet, melyet a tagállamoknak 2010 végéig kell 
ratifikálniuk. A szöveget kormányok, a munkavállalók képviselői (szakszervezetek), a 
vállalati szektor, a fogyasztók és vásárlók képviselői, nem kormányzati szervezetek, 
szolgáltató és kutató szervezetek, akadémikusok és sokan mások dolgozták ki. Ezek a 
szakértők több mint 90 országot, valamint 40 nemzetközi és regionális szervezetet 
képviselnek. Néhányan közülük arra törekedtek, hogy a szöveg túlmutasson az ISO-
elgondolás szokásos, felettébb technikai normáin.

Ez a szabvány „útmutatást nyújt a felhasználóknak, így tanúsítási célokra nem való és nem is 
alkalmas. Az ISO 26 000 szerinti tanúsításra vonatkozó bármely ajánlat vagy arra vonatkozó 
bármely kérelem e nemzetközi norma szándékának és céljának félreértelmezése.” 

A jövőre nézve szükséges, hogy az EP a nemzetközi és európai kereskedelmi 
szakszervezetekkel együtt lépjen fel és saját pozitív és sürgető ajánlásaival hozzájáruljon a 
kezdeményezéshez.


