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JAVASLATOK

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

1. emlékeztet arra, hogy a gazdasági és szociális jogok az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 1948-ban történt elfogadása óta az emberi jogok szerves részét képezik; 
úgy véli, hogy az Európai Uniónak kötelessége, hogy segítse e jogok érvényesítését 
azokban a legkevésbé fejlett és fejlődő országokban, amelyekkel nemzetközi 
szerződéseket, köztük kereskedelmi szerződéseket köt;

2. kéri a Bizottságot, hogy kereskedelmi szerződések megkötése esetén szabja feltételül, 
hogy e szerződéseket a demokráciára, az emberi jogokra, valamint a szociális, 
egészségügyi és környezetvédelmi normákra vonatkozó záradékokkal kell ellátni; 
ismételten kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy léptessék hatályba a hatályos nemzetközi 
szerződésekbe már beillesztett, szóban forgó záradékokat, és e célból hozzanak létre egy, 
a cotonoui megállapodás 8., 9. és 96. cikke szellemének megfelelő mechanizmust;

3. felszólít arra, hogy az Európai Unió által harmadik országokkal folytatott valamennyi 
kereskedelmi tárgyalásba, illetve a velük kötendő kereskedelmi megállapodásokba 
vegyenek fel emberi jogi záradékot, és végezzenek előzetes hatásvizsgálatot a tervezett 
megállapodások vonatkozásában, figyelembe véve a megállapodások részes országaiban 
fennálló emberi jogi helyzetet; úgy véli, hogy a vizsgálat alapjául az adott országokban 
működő emberi jogi aktivistákkal való találkozásoknak kell szolgálniuk;

4. úgy véli, hogy az Európai Unió belső és külső politikáinak – különösen an emberi jogok 
területén – következeteseknek kell lenniük, és mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a 
demokráciának, a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok 
egyetemességének, elidegeníthetetlenségének és oszthatatlanságának az Európai Unióról 
szóló szerződés V. címének 1. fejezetében rögzített elveit; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy az Európai Unió az emberi jogok előmozdítójaként nemzetközi szinten csak akkor 
hiteles, ha képes biztosítani, hogy az uniós multinacionális vállalatok tengerentúli 
politikáikban – különösen a fejlődő országokban – tiszteletben tartják az emberi jogokat, 
valamint a szociális és környezetvédelmi normákat; felhív az emberi jogok európai 
egyezményének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának gyors végrehajtására; úgy véli, 
hogy az Európai Uniónak harmadik országbeli tevékenységei során az Emberi Jogok 
Európai Bírósága ajánlásának megfelelően alkalmaznia kell az emberi jogok európai 
egyezményét;

5. kéri a Bizottságot, hogy az Unió és tagállamai képviselőjeként fogadtassa el a WTO-val és 
tagállamaival, hogy a kereskedelmi megállapodások, nevezetesen a dohai megállapodás 
tárgyalásának keretében figyelembe kell venni az emberi jogokat, valamint a szociális, 
egészségügyi és környezetvédelmi normákat, és a kereskedelmi megállapodások 
végrehajtása során gondoskodni kell ezek érvényesítéséről és előmozdításáról; kéri a 
Bizottságot, hogy szólítsa fel a WTO-t és tagállamait, hogy tegyék lehetővé a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet küldöttségének, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal titkárságának és 
a többoldalú és nemzetközi környezetvédelmi megállapodások titkárságainak, hogy az 
üléseken – eleinte csak megfigyelőként – részt vegyenek;
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6. nyomatékosan kéri, hogy az Unió a kereskedelmi megállapodások tárgyalásai során 
érvényesítse a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés jogát, továbbá szerezzen érvényt 
az őslakos népek alapvető természeti erőforrásokhoz való hozzáférési jogának; kéri a 
Bizottságot, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások és megállapodások során térjen 
ki a harmadik országokban – nevezetesen a legkevésbé fejlett és a fejlődő országokban –
való földvásárlás és földtulajdonlás problémájára;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy hajtsa végre a Parlament GSP+ rendszerre vonatkozó 2010. 
március 10-i állásfoglalását; ezért kéri, hogy dolgozzon ki következetesebb és 
igazságosabb teljesítményértékelési rendszert minden olyan országra vonatkozóan, amely 
a szóban forgó rendszer keretében támogatásban részesül, a szociális és politikai emberi 
jogok – köztük a szociális, gazdasági, kulturális és környezeti jogok – fejlesztése terén 
elért eredmények és a bekövetkezett visszalépések világos, átlátható és kontradiktórius 
módon történő nyomon követése érdekében;

8. ugyanakkor úgy véli, hogy az egyetemes emberi jogok gyakorlati érvényesüléséhez való 
egyoldalú ragaszkodás figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy azok megvalósításához 
pénzeszközökre is szükség van, amelyeket a feltörekvő és a fejlődő országok az adott 
körülmények között nem tudnak egymaguk előteremteni;

9. hangsúlyozza, hogy a TRIPS-megállapodás célja az egészséghez való jog előmozdítása; 
véleménye szerint az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy minden, „TRIPS plusz” 
záradékot tartalmazó kereskedelmi megállapodás teljes mértékben tiszteletben tartsa az 
emberi jogokat, és aktívan előmozdítsa az egészséghez való jogot, különösen a fejlődő 
országokban;

10. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a jövőbeni jogszabályokban a Parlamentnek 
ragaszkodnia kell egy olyan megállapodáshoz, amelynek értelmében a kereskedelmi 
előnyöket – ideértve a szabadkereskedelmi megállapodásokból eredőket is – a Bizottság 
egyoldalúan, ideiglenes hatállyal felfüggesztheti, amennyiben elegendő bizonyíték áll 
rendelkezésre az emberi jogok vagy a munkajog megsértésére, illetve ezeket az előnyöket 
a főképviselő/alelnök vagy a Bizottság felfüggesztheti, amennyiben bizonyos számú 
tagállam és/vagy az Európai Parlament ezt kéri;

11. úgy véli, hogy az Európai Uniónak kereskedelmi megállapodásaiban hatékonyan 
ellenőriznie és érvényesítenie kell az emberi jogi záradékokat; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az emberi jogok és különösen a munkajogok megsértése esetén 
lehetőség van a kereskedelmi preferenciák ideiglenes vagy végleges felfüggesztésére; kéri 
a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást egy kötelező erejű jogkörökkel rendelkező 
választottbíróság felállításának és a multinacionális vállalatok elleni nemzetközi 
büntetőeljárás megvalósíthatóságáról;

12. hangsúlyozza, hogy meg kell találni az emberi jogok és a munkajog súlyos és módszeres 
megsértésével kapcsolatos állítások alaposabb vizsgálatának módját; ezzel összefüggésben 
javasolja, hogy mérlegeljék az EU képviselőinek (jelen helyzetben a Bizottság, vagy a 
jövőben az Európai Külügyi Szolgálat képviselőinek) bekapcsolását az ENSZ különleges 
eljárásai keretében végrehajtott vizsgálati missziókba, ha az EU kereskedelmi 
megállapodásai is érintetté válnak;
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13. felhívja a figyelmet arra, hogy az emberi jogi, szociális és környezetvédelmi záradékok 
nemzetközi kereskedelmi egyezményekbe való örvendetes felvételének ellenére ezek 
esetében minimális követelményekről és csupán az eszközök egyikéről van szó, és 
rámutat, hogy feltétlenül meg kell akadályozni az ezekkel való protekcionista célú 
visszaélést, és ezért e záradékok végrehajtásakor a konzultációkra és valamennyi fél 
döntéshozatali folyamatba való demokratikus bevonására kellene helyezni a hangsúlyt;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy késlekedés nélkül terjesszen elő rendeletre irányuló javaslatot, 
amely megtiltja a rabszolgaság modern formái, a kényszermunka – különösen a kiemelten 
sérülékeny csoportok kényszermunkája – alkalmazásával, a legalapvetőbb emberi jogi 
normák megsértésével előállított termékek EU-ba történő behozatalát; úgy véli, hogy 
ennek a rendeletnek hivatkoznia kell a gyermekek jogairól szóló nemzetközi 
egyezményben és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó 
alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában rögzített jogokra; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy az EU konkrét ügyeket vizsgáljon, 
amennyiben bizonyítottnak látszik a fent említett nemzetközi normák megsértése; felhívja 
a Bizottságot, hogy a rendelet hatálybalépéséig fokozza a behozatal ellenőrzését, és 
kövesse nyomon az etikai normák ellátási láncon belüli betartását azon országokban, 
amelyek az Európai Unióba exportálnak;

15. felszólít valamennyi tagállamot, hogy hajtsák végre az egyes, a halálbüntetés, a kínzás 
vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során 
alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi 
rendeletet1, és tegyék annak rendelkezéseit kötelezővé valamennyi nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásban;

16. úgy véli, hogy a szociális jogok egyetemes jogok, amelyeket azonban nem elég kihirdetni, 
hanem konkrét érvényesítésüket elő is kell segíteni; ezért felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy e jogok érvényesítéséhez nyújtsanak szolidáris támogatást, kiváltképp 
a világ legszegényebb országai számára;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az EU exportrendeleteit az európai 
szabványok szerint kifejlesztett technológiák, egyebek mellett a mobiltelefonok, a 
kommunikációs hálózatok, illetve az internetes tartalmak szűrésére és cenzúrázására, a 
kettős felhasználásra és adatok – köztük személyes adatok – gyűjtésére és bányászatára 
szolgáló szoftverek elnyomó rendszereknek történő átadására vonatkozó hatály 
összefüggésében; felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő rendeletre irányuló javaslatot 
egy új engedélyezési rendszerről, amennyiben ez a felülvizsgálat jogalkotási intézkedés 
szükségességét jelzi;

18. felszólít a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba foglalt, emberi jogokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalások rendszeres értékelésére;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a fegyvereknek és az azokkal kapcsolatos 
bármely anyagnak – köztük lőszereknek, felszereléseknek és tartalék alkatrészeknek – az 
ezeket valószínűleg a civil társadalom belső elnyomására és az emberi jogok megsértésére 
felhasználó országok vagy rendszerek számára történő értékesítése, szállítása, átadása 

                                               
1 HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
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vagy exportálása tekintetében hozott uniós exportrendeleteket;

20. az emberi jogok, a fejlesztési támogatás és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások 
iránti párhuzamos elkötelezettség mellett kéri a regionális fejlesztési folyamatnak az 
ENSZ millenniumi fejlesztési céljaival összhangban történő fenntartható erősítését;

21. ösztönzi az EU képviselőit (jelen helyzetben a Bizottság, vagy a jövőben az Európai 
Külügyi Szolgálat képviselőit), hogy az emberi jogi helyzetekkel kapcsolatos ismereteiket 
osszák meg az üzleti közösséggel.
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