
AD\860972HU.doc PE454.446v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009–2014

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

2010/2205(INI)

17.3.2011

VÉLEMÉNY
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

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

A vélemény előadója: Tokia Saïfi



PE454.446v02-00 2/5 AD\860972HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\860972HU.doc 3/5 PE454.446v02-00

HU

JAVASLATOK

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

1. emlékeztet, hogy az EU-nak nem pusztán az a célja, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás kérdésében példaértékűvé váljon, hanem a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásnak az EU által alkalmazott külpolitikai lépések során történő 
előmozdítása is; elismeri a Bizottság által a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
külföldön működő európai vállalatok körében követett legjobb gyakorlatainak 
ösztönzésére tett erőfeszítéseket, ám kiemeli, hogy fokozottabban figyelembe kellene 
vennie azon minősítések és besorolások fontosságát, amelyek igazolják, hogy a vállalatok 
megfelelnek a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek;

2. úgy véli, hogy az alapvető nemzetközi szociális normák tiszteletben tartásának 
elmulasztása az európai vállalatok és munkavállalók számára káros szociális és 
környezetvédelmi dömping egy formáját jelenti;

3. úgy véli, hogy meg kell erősíteni az illetékes nemzetközi intézmények (mint például az 
ILO, a WTO, az OECD és az Egyesült Nemzetek) szerepét és együttműködésüket az 
alapvető nemzetközi szociális normák és a kapcsolódó végrehajtási fellépések 
kidolgozása, illetve a vonatkozó szankciók végrehajtása és előmozdítása érdekében;

4. felkéri a Bizottságot, hogy rendszeresen foglaljon bele a harmadik országokkal 
megkötendő szabadkereskedelmi és befektetési megállapodásokba a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetet, amely tartalmaz egy, a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló, jogi úton kikényszeríthető záradékot;

5. javasolja, hogy ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló záradék nem csak az 
ILO nyolc alapvető egyezményének és négy prioritást élvező egyezményének betartására 
térjen ki, hanem az arra irányuló ösztönzőkre is, hogy a vállalatok maguk 
kezdeményezzék a vállalati társadalmi felelősségvállalást, valamint kitér a vállalatok és 
vállalatcsoportok részéről tanúsítandó gondossági kötelezettségre, ami azt a 
kötelezettséget jelenti, miszerint megelőző intézkedéseket kell hozni az emberi jogok vagy 
a környezethez fűződő jogok mindenfajta megsértésének, a korrupciónak vagy az 
adócsalásnak megelőzése és felismerése céljából, illetve ezt jelenítsék meg fióktelepeiken 
és beszerzési láncaikban, vagyis a befolyásuk alá tartozó területeken;

6. felkéri ezenkívül a Bizottságot, hogy a tárgyalások során az általa támasztott 
követelmények szintjét alakítsa a különböző partnerországok fejlődési szintjéhez; 
javasolja továbbá a Bizottságnak, hogy állítson össze jegyzéket a kiegészítő normákról 
azok fokozatos és rugalmas alkalmazása előtt, és vegye figyelembe a szóban forgó partner 
gazdasági, szociális és környezeti helyzetét;

7. úgy véli, hogy mind a partnerországok területén, mind a tagállamokban ezen alapvető 
normák végrehajtását független testületeknek kell folyamatosan nyomon követniük és –
előzetesen meghatározott kritériumok alapján megállapított – be nem tartásuk vagy 
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megsértésük esetén hatékony és átlátható eljárások alkalmazásával szankciókat kell 
kiróni;

8. 4 a. úgy véli, hogy e normákat teljes körűen kell alkalmazni, és hogy sem a vámszabad 
területeket, sem a „host country agreementeket” (fogadó országgal kötött megállapodás) 
nem lehet azok megsértésére felhasználni;

9. hangsúlyozza, hogy az európai vállalkozások, leányvállalataik és alvállalkozóik nagy 
súllyal vesznek részt a nemzetközi kereskedelemben, ennélfogva alapvető szerepet 
játszanak világszerte a munkaügyi és szociális normák előmozdításában és terjesztésében, 
ezért az európai értékeknek és a nemzetközi szinten elismert normáknak megfelelően kell 
működniük; úgy véli, hogy helyes és megfelelő lenne, ha felelősségre lehetne vonni – akár 
európai bíróságok előtt – a helyi népességet érintő károk és negatív külső 
következmények miatt azon európai vállalatokat, amelyek szociális kötelezettségeik 
csökkentése érdekében áthelyezik termelésüket;

10. úgy véli, hogy a kkv-k tevékenységének nemzetközivé tételéről szóló jövőbeli 
közleményében a Bizottság olyan intézkedéseket javasol, amelyek lehetővé teszik a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében tett, a „gondolkozz először kicsiben” 
elvet tiszteletben tartó kezdeményezéseik támogatását és előmozdítását, valamint 
figyelembe veszik a vállalkozások egyedi jellemzőit.
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