
AD\814473HU.doc PE439.249v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2009/2219(INI)

28.4.2010

VÉLEMÉNY
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az emberi jogi, szociális és környezeti normákról a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokban
(2009/2219(INI))

A vélemény előadója: Thomas Ulmer



PE439.249v02-00 2/6 AD\814473HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\814473HU.doc 3/6 PE439.249v02-00

HU

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy nemzetközi kereskedelmi megállapodások esetében intézkedéseket kell 
hozni a lényeges környezetvédelmi és egészségügyi normák, valamint egyes 
állategészségügyi szempontok betartása érdekében;

2. elismeri, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások a kötelező 
kötelezettségvállalások révén ösztönözhetik a javulást az emberi jogi és a 
környezetvédelmi normák terén, feltéve hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat 
megfelelően végrehajtják, nyomon követik és érvényesítik;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban, többek 
között azokban, amelyekről jelenleg tárgyal Dél-Koreával, Peruval, Kolumbiával, 
Indiával, az AKCS-országokkal, az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal és az 
európai szomszédságpolitikában (ENP) részt vevő számos országgal, törekedjen a 
környezetvédelmi, emberi jogi és egészségügyi normák szerződéses rögzítésére, és 
fordítson különös figyelmet a munkavállalók jogaira és a gyermekek és nők 
védelmére, valamint az éghajlat-változási normákra, a termékek biztonságára és a 
fogyasztók tájékoztatására;

4. megállapítja, hogy az éghajlat-változási intézkedések és politikák egyre inkább érintik 
a nemzetközi kereskedelmet, és felhívja a Kereskedelmi Világszervezetet, hogy 
munkaprogramjába még jobban építse be az éghajlatváltozás kérdését, és e tekintetben 
határozzon meg egyedi szabályokat és normákat;

5. úgy véli, hogy az e területre vonatkozó kötelezettségek betartatását a Kereskedelmi 
Világszervezetnek kell felügyelnie, és kitart amellett, hogy a Bizottságot mint az 
Európai Unió Kereskedelmi Világszervezetbeli képviselőjét szorosan be kell vonni 
ebbe a felügyeletbe;

6. szorgalmazza a környezetvédelmi normák és az egészségügyi követelmények 
harmonizációját mint globális szinten elérendő végső célt, és kitart amellett, hogy a 
nemzetközi kereskedelmi megállapodások végrehajtásakor e normákat regionális 
szinten fejleszteni és tökéletesíteni kell;

7. úgy véli, hogy a környezetvédelmi, szociális és egészségügyi normák tiszteletben 
tartásának a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások előfeltételét kell képeznie;

8. kéri egy jogilag kötelező erejű hatáskörökkel rendelkező vitarendezési testület 
felállítását;

9. támogatja a feltörekvő országoknak nyújtandó kedvezményes elbánást, feltéve, hogy 
elszántságot tanúsítanak az európai szociális, környezetvédelmi és egészségügyi 
normák betartására; azon országokat tekinti „feltörekvő országoknak”, amelyek már 
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nem hordozzák a fejlődő országok valamennyi jellegzetes ismertetőjegyét, és amelyek 
esetében feltételezhető, hogy a gazdaság saját dinamikája belátható időn belül lehetővé 
fogja tenni ezen országok számára, hogy leküzdjék a fejlődő országokra jellemző 
szerkezeti ismertetőjegyeket;

10. kéri, hogy a Bizottság szólítsa fel a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO), hogy vita 
esetén ne kizárólag a kereskedelempolitikai szempontok alapján döntsön; úgy véli, 
hogy a környezet- és egészségvédelmet célzó, határokon átnyúló intézkedések 
elfogadhatóságát nem annak alapján kellene megítélni, hogy a beavatkozások a WTO 
nézete szerint zavart okoznak-e a szabad kereskedelemben vagy nem;

11. megállapítja, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokat a jelenlegi pénzügyi 
válság figyelembevételével kell megkötni; úgy véli, hogy mindez nem vonhatja maga 
után, hogy a szociális és környezetvédelmi – különösen az üvegházhatású gázok 
kibocsátására és a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó – normák más célok 
elérése érdekében háttérbe szorulnak;

12. elismeri, hogy az EU magas szintű környezetvédelmi és munkajogi normái 
versenyhátrányt okozhatnak az alacsonyabb szintű normákkal rendelkező harmadik 
országokból származó termékekkel és szolgáltatásokkal versenyző európai 
vállalkozások számára; úgy véli, hogy e normák nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokhoz csatolt feltételeken keresztüli, harmadik országokban történő 
javítása és érvényesítése tisztességesebb versenyt hozna létre az európai vállalkozások 
számára, és a szóban forgó harmadik országokban egyúttal javítaná a 
környezetvédelmet és az emberi, szociális és munkajogokat is;

13. úgy véli, hogy a Kereskedelmi Világszervezetnek és tagországainak meg kellene 
állapodniuk a környezetvédelmi áruk, szolgáltatások és technológiák nyitott globális 
piacának létrehozásáról, erősítve ezzel a nemzetközi kereskedelmet és lehetővé téve a 
környezetbarát technológiák és befektetések világgazdaságon belüli szabad mozgását;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy a Kereskedelmi Világszervezet kereskedelmi tárgyalásai 
dohai fordulójának részeként ragaszkodjon egy, a környezetvédelmi árukról és 
szolgáltatásokról szóló megállapodás elfogadásához, amelynek célja a legfontosabb 
éghajlatbarát technológiák kereskedelmének liberalizálása;

15. felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi megállapodásokat rendszeresen értékelje, 
és az értékeléseket illetően rendszeresen nyújtson naprakész tájékoztatást a 
Parlamentnek a környezetvédelmi, egészségügyi és szociális normák betartása 
érdekében ügyelvén arra, hogy együttműködés folyjék a belföldi és nemzetközi 
szabályozó testületekkel, szakszervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel;

16. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi ágazat és az emberi jogok, a szociális és 
környezetvédelmi normák betartása fontos tényező a világ békéjének és jólétének 
biztosítására, de nem vethető be a világ államai közötti valamennyi probléma 
megoldásaként; megállapítja azonban, hogy a politikai patthelyzetek leküzdhetők a 
konfliktusrendezés egyik módjaként a kereskedelmi kapcsolatok erősítésével, a közös 
érdekek meghatározásának biztosítása révén, különösen a környezetvédelem terén;
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17. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Parlament és a Bizottság közötti 
kapcsolatokról szóló keretmegállapodás értelmében a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokra vonatkozó tárgyalások idején mindenkor széleskörűen tájékoztassa
a Parlamentet a fontos kérdésekről;

18. felhívja a Bizottságot, hogy tekintettel a Parlamentnek a Lisszaboni Szerződés nyomán 
kibővült hatásköreire, biztosítsa a hatékony információáramlást, és a Parlament 
számára az általa kijelölt képviselők révén mindenkor biztosítsa a megfigyelői 
státuszt, továbbá a valamennyi fontos üléshez és dokumentumhoz való hozzáférést.
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