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JAVASLATOK

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

1. érdeklődéssel jegyzi meg, hogy a Bizottság elkezdett világos utalásokat tenni a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra az uniós kereskedelmi megállapodásokban; annak 
fényében, hogy a nagyvállalatok, leányvállalataik és ellátási láncaik vezető szerepet 
töltenek be a nemzetközi kereskedelemben, úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi és 
környezetvédelmi felelősségvállalása szerves része kell, hogy legyen az Európai Unió 
kereskedelmi megállapodásainak a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek keretében; 
felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatokat a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek a kereskedelmi politika keretében történő végrehajtására;

2. elkötelezi magát amellett, hogy folyamatosan fokozza arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az 
európai uniós intézményeket és tisztviselőket, beleértve az EU emberi jogi főképviselőjét 
is, kötelezzék a szociális, ökológiai és emberi jogi normák érvényre juttatására az EU 
valamennyi külső fellépése és külpolitikai intézkedése során;

3. hangsúlyozza, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítása az Európai Unió 
által támogatott célkitűzés, ezért az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy az általa 
végrehajtott külpolitikák hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez és az érintett országok 
társadalmi fejlődéséhez;

4. szorgalmazza, hogy a Bizottság a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek érvényre 
juttatására vonatkozó konkrét javaslatai kidolgozása során támaszkodjék a multinacionális 
vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatásokra, ideértve az OECD panaszkezelési 
eljárását is;

5. elismeréssel nyilatkozik minden OECD-tagország átfogó munkájáról az OECD 
multinacionális vállalkozásoknak szóló, 2011. május 25-én közzétett iránymutatásait 
illetően; megjegyzi, hogy a világ minden régióját képviselő, és a közvetlen külföldi 
befektetések 85%-át adó – 44 csatlakozó ország kormánya ezeknek a felelős üzleti 
magatartásról szóló messzemenő ajánlásoknak a betartására bátorítja vállalkozásaikat 
működésük során;

6. egyetért azzal, hogy a jelenlegi környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos 
követelmények, illetve a globális termelési láncok fejlődése az alapgondolat 
megfogalmazásakor elképzelteknél sokkal tágabb értelemben vett vállalati társadalmi 
felelősségvállalást feltételeznek; ezért úgy véli, határozottan körül kell írni a munkára, 
emberi jogi és foglalkoztatási ügyekre, illetve környezetvédelemre, éghajlatváltozással 
összefüggő aggodalmakra, valamint a korrupció és az adókijátszás visszaszorítására 
vonatkozóan a vállalati társadalmi felelősségvállalás aktualizált fogalmát;

7. kéri, hogy legkésőbb 2014. január 1-től a harmadik országokban tevékeny és ezer főnél 
többet foglalkoztató összes európai vállalat alkalmazza kötelező módon a multinacionális 
vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatásokat;
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8. kéri a Bizottságot, hogy az EU által aláírt minden kétoldalú kereskedelmi és beruházási 
megállapodásba foglaljon bele egy záradékot a vállalati társadalmi felelősségvállalásról 
ennek nemzetközi szinten meghatározott elvei, különösen a felfrissített OECD-
iránymutatások alapján, hangsúlyozva a fenntartható fejlődést és a helyes kormányzást, és 
egyértelműen összpontosítva az emberi jogokra, tisztességes munkavégzésre, munkaügyi 
előírásokra, az egyesülés szabadságára, a kollektív szerződésre és más szociális 
megfontolásokra; javasolja, hogy e záradék egységesítse a különféle létező standardokat 
és elképzeléseket, annak biztosítása érdekében, hogy ezek összevethetőek, méltányosak és 
intézkedéseket tartalmaznak, ezen elvek uniós szinten történő figyelemmel követésére és 
végrehajtására, továbbá javasolja, a nemzeti kapcsolattartó pontokat úgy állítsák fel, hogy 
az OECD-iránymutatásokban szereplő témákkal kapcsolatos olyan kérdések fórumaként 
szolgálhassanak, mint például a vállalatok, leányvállalataik és ellátási láncaik 
tevékenységének figyelésére valamint a kellő gondosság alkalmazására vonatkozó 
követelmény; 

9. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjék arról, hogy az egységes piacon részt vevő 
valamennyi vállalat – köztük azon transznacionális társaságok is, amelyek leányvállalatai 
vagy ellátási láncai az EU-ban vannak – eleget tegyen minden törvényes 
kötelezettségének mind nemzeti, mind pedig uniós szinten a tisztességes verseny 
biztosítása és az uniós fogyasztók számára biztosított előnyök növelése érdekében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tevékenyen mozdítsa elő a külföldön működő vállalatok 
körében a felelős üzleti magatartást, különös tekintettel az összes – akár belföldi 
jogszabályok, akár bármely, az üzleti műveleteikre vonatkozó kétoldalú vagy nemzetközi 
jogi kötelezettség szerinti – törvényes kötelezettségüknek való szigorú megfelelésre, és 
nem kevésbé az emberi jogi, munkaügyi és környezetvédelmi nemzetközi standardoknak 
és szabályoknak való megfelelésre; javasolja, hogy evégett a Bizottság tevékenyen vegyen 
részt a fejlődő és feltörekvő országokban lévő partnereivel a legjobb gyakorlatok és tudás 
átadásában az üzleti környezet és a felelős üzleti magatartás javításának módjait és 
eszközeit illetően;

10. javasolja, hogy a tagállamok kormányai kérjék meg az Európai Beruházási Bankot, hogy 
fellépései során érvényesítsen vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
záradékot;

11. kéri a Bizottságot, hogy vezessen be egy nyíltabb és világosabb eljárást a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásnak való meg nem felelés esetei nyilvántartására és 
megítélésére, ideértve a végrehajtási mechanizmusokat és szükség esetén a kivizsgálás 
kezdeményezését is;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy bátorítsa a vállalatokat a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás alkalmazására; hangsúlyozza, hogy támogatni és ösztönözni kell az 
ilyen gyakorlatok elterjedését a kkv-k körében a költségek és a kapcsolódó bürokrácia 
minimálisra csökkentése mellett;

13. kéri az Európai Bizottságot, hogy az EU által a nem kormányzati (civil) szervezetekkel –
különösen a fejlesztés érdekében tett fellépéseket illetően – kötött megállapodásokba 
foglaljon bele egy záradékot a vállalati társadalmi felelősségvállalásról; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy hatékonyabban hozzon ösztönzésen alapuló intézkedéseket 
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és legyen éberebb annak figyelemmel követése és biztosítása során, hogy azok a 
transznacionális vállalatok, amelyek leányvállalatai vagy ellátási láncai a GSP-ben és a 
GSP+-ban részt vevő országokban találhatók (függetlenül attól, hogy az Unióban van-e a 
bejelentett székhelyük vagy nem), akárcsak az illető országok a) teljesítsék nemzeti és 
nemzetközi kötelezettségeiket az emberi jogok, a szociális és munkaügyi normák és a 
környezetvédelmi szabályok terén; b) tegyenek tanúbizonyságot a munkaerő és általában 
véve a polgárok védelme és jóléte iránti hiteles elkötelezettségükről; c) támogassák az 
egyesülés szabadságát és a kollektív tárgyaláshoz való jogokat; valamint d) gyorsan és 
hatékonyan oldjanak meg minden kihágási ügyet;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy sokoldalú fórumokon népszerűsítse a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást azáltal, hogy támogatja a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és más, 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyével foglalkozó sokoldalú fórumok, mint 
például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) fokozott együttműködését;

16. emlékeztet, hogy már léteznek bírósági perek és alternatív megoldások is a kereskedelmi 
viták rendezésére és/vagy a felelőtlen vagy illegális üzleti tevékenység negatív külső 
következményei miatti kártérítés-követelésekre; e tekintetben felszólítja a Bizottságot, 
hogy továbbra is növelje az üzleti közösség és a tág értelemben vett nyilvánosság 
tudatosságát egyaránt; emlékeztet, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) a 
bírósági perek helyett alternatív megoldást kereső egyének, vállalatok, államok, állami 
szervek és nemzetközi szervezetek részére olyan vitarendezési szolgáltatásokat nyújt, 
amelyek hozzájárulhatnak az áldozatok tényleges igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáféréséhez a felelős üzleti gyakorlat olyan megsértései esetén, amelyek az EU-ban 
és/vagy azon kívül gazdasági, társadalmi és környezeti károkat okoznak;

17. a korlátozó intézkedések (büntetések, bojkottok, embargók), valamint a kettős 
felhasználású termékek engedélyezési rendszerének figyelemmel követésére szólít fel 
európai uniós szinten;

18. kéri, hogy léptessenek életbe olyan mechanizmusokat, amelyek révén a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás elveit nemcsak a kereskedelmi megállapodásban részes fő 
vállalatnak vagy szerződő félnek kell tiszteletben tartania, hanem az általa bevont összes 
alvállalkozónak vagy ellátási láncnak is, legyen az áruellátó, munkaerő-közvetítő vagy 
szolgáltató, gondoskodva ezáltal a tisztességes feltételeken és rendezett 
munkakörülményeken alapuló, illetve szakszervezeti jogokat és szabadságokat garantáló 
egyenlő versenyfeltételekről;

19. felhívja az Európai Bizottságot, hogy szükség esetén javítson fenntarthatósági 
hatásvizsgálati modelljén annak érdekében, hogy a kereskedelmi tárgyalások gazdasági, 
társadalmi, emberi jogi és környezeti hatásait, köztük az éghajlat-változási célokat 
megfelelően tudja értékelni; kéri a Bizottságot, hogy az egyes kereskedelmi 
megállapodások aláírása előtt és után hatásvizsgálati tanulmányok elkészítésén keresztül 
kövesse nyomon az EU partnerországaival kötött kereskedelmi megállapodásokat, 
különös tekintettel a kényes helyzetben lévő ágazatokra;

20. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után a Parlamentet teljes 
körűen tájékoztatni kell arról, hogy hogyan foglalják bele a tárgyalásokba a 
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megállapodásokra vonatkozó fenntarthatósági hatásvizsgálatok eredményeit azok lezárása 
előtt, és hogy e megállapodások mely fejezetein változtattak a fenntarthatósági 
hatásvizsgálatok során azonosított negatív hatások elkerülése érdekében;

21. az EU és a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat aláíró harmadik országok közötti 
jogi együttműködés rendszerének felállítását szorgalmazza annak biztosítása érdekében, 
hogy az érintettek ténylegesen hozzáférhessenek az igazságszolgáltatáshoz abban az 
országban, amelyben a multinacionális cégek megsértik a szociális ügyekre vagy a 
környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat, illetve ha a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos kezdeményezéseket nem tartják tiszteletben, illetve 
nemzetközi igazságszolgáltatási eljárások kialakítását elősegítendő, hogy adott esetben a 
vállalatok által elkövetett törvénysértéseket szankcionálni lehessen;

22. az európai uniós technológiai vállalatok nagyobb átláthatósági és hatékonyabb 
elszámoltathatósági standardjainak kidolgozására szólít fel olyan technológiák exportja 
tekintetében, amelyeket fel lehet használni az emberi jogok megsértésére vagy az Unió 
biztonsági érdekei ellenében;

23. felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy gondoskodjék arról, hogy 
kereskedelmi attaséi/tisztviselői rendszeres képzésben részesüljenek a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatosan, különös figyelemmel az ENSZ védelemről, 
tiszteletben tartásról és jogorvoslatról szóló kereteire, továbbá arról, hogy az európai uniós 
nagykövetségek panasztételi kapcsolattartó pontokként szolgáljanak az európai uniós 
vállalatokat és leányvállalataikat illetően, minthogy országos OECD kapcsolattartó pontok 
csak az OECD-hez csatlakozott országokban vannak, tehát az OECD-n kívüli 
országokban székhellyel rendelkező ilyen vállalatok munkavállalói számára gyakorlatilag 
nem érhetők el;

24. kéri, hogy lehetőség szerint már a kutatási és kidolgozási fázis idején mérjék fel az új 
technológiáknak az emberi jogokra nézve gyakorolt hatásait, és kéri, hogy az ilyen 
felmérések tartalmazzanak többek között forgatókönyv-elemzést és fontolják meg az 
„emberi jogokra figyelő tervezés” standardjainak meghatározását;

25. hangsúlyozza, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás fontosságára és ennek 
vállalati szintű megsértése következményeire figyelmet felhívó kampányt mint európai 
bizottsági feladatot a fogadó országok részéről megfelelő tudatosság- és 
képességfejlesztésnek kell kísérni a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
jogok érvényesítésének és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésnek a hatékony 
biztosítása érdekében;

26. a „tudd, hogy kik a végfelhasználók” alapelv alkalmazására szólít fel a fokozott 
ellenőrzés, illetve annak biztosítása érdekében, hogy megelőzzék az emberi jogok 
megsértését a termelési folyamat vagy a piaci forgalom korábbi vagy későbbi 
szakaszában;

27. hangsúlyozza, hogy az EU által a jövőben aláírandó kétoldalú beruházási szerződéseknek 
szavatolniuk kell a megfelelő egyensúlyt a beruházók védelme és különösen a szociális, 
egészségügyi és környezetvédelmi normákkal kapcsolatos állami beavatkozás lehetősége 
között;
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28. tudomásul veszi az átláthatósági irányelv (2004/109/EK) és a számviteli irányelv 
(2003/51/EK) jelenlegi reformja által a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyében tett 
előrelépést, miközben egyensúlyt teremtett az átláthatóság és felelősség iránti jogos igény, 
illetve a vállalatok jelentéstételi kötelezettsége között; felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az említett irányelvek hatálya alá tartozó vállalatokat kötelezzék a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban kifejtett tevékenységeikről szóló 
rendszeres jelentéstételre, és ezzel egyidejűleg a kkv-k számára külön lehetőség 
biztosítására, hogy pénzügyi és adminisztratív tekintetben megvalósítható legyen általuk a 
jelentéstétel;

29. hangsúlyozza, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontját érvényesíteni kell 
a sokoldalú kereskedelmi megállapodásokban, és ezért arra szólítja fel a Bizottságot, hogy 
a Doha utáni időszakban támogassa ezt mind a nemzetközi fórumokon, különösen az 
OECD és az ILO berkeiben, mind pedig a Kereskedelmi Világszervezeten belül;

30. szorgalmazza, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó jövőbeni 
fellépések a nyersanyag-kitermeléstől a forgalmazáson át az újrahasznosításig az 
értéktermelő folyamat egészére terjedjenek ki;

31. kéri, hogy az EU kereskedelmi megállapodásainak minden szintjén juttassák érvényre a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó politikákat, illetve egészítsék ki őket a 
migráns, ügynökség által közvetített és kihelyezett munkavállalókra a védelmet kiterjesztő 
rendelkezésekkel;

32. úgy véli, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak arra kell ösztönözniük a vállalatokat, 
hogy ragadják magukhoz a kezdeményezést a vállalati társadalmi felelősség terén és 
külföldi partnereikkel osszák meg a bevált gyakorlatokat;

33. kéri, hogy az európai uniós vállalatok, akár az Unióban, akár nemzetközi szinten végzett 
valamennyi tevékenységük során tartsák tiszteletben a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikákat, illetve az alapvető foglalkoztatási és 
szakszervezeti jogokat, mint például a magánélethez való jogot, vagy az egyesülés 
szabadságát;

34. teljes körű és tevékeny konzultációra szólít fel a képviseleti szervekkel, köztük a 
szakszervezetekkel a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával összefüggő folyamatok 
és struktúrák kifejlesztésébe, működtetésébe és ellenőrzésébe; felhívja az ilyen képviseleti 
szerveket, hogy a munkáltatókkal valódi partnerségben működjenek együtt;

35. a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek az európai uniós kereskedelmi 
politikákban való érvényesülése fokozottabb, befogadóbb és átláthatóbb ellenőrzésére 
szólít fel, a javulás mérésére szolgáló világos referenciaértékekkel a rendszerben való 
bizalom erősítése érdekében;

36. megjegyzi, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan mechanizmus, amelynek 
segítségével a munkáltatók támogathatják a fejlődő országokban a munkavállalóikat és a 
helyi közösségeket, illetve, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a munkaügyi 
standardok tiszteletben tartása az ilyen országok számára előnyössé teheti a további 
nemzetközi kereskedelmet, és hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás biztosíthatja a 
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nyereség méltányos módon való elosztását a fenntartható gazdasági és szociális jólét 
megteremtése, valamint még több ember szegénységből való kiemelése érdekében, 
különösen pénzügyi válság idején; sajnálja, hogy a szociális intervencióra vonatkozó 
jegyzőkönyvek jelenleg csak önkéntes jellegűek, és sürgeti a Bizottságot, hogy tegye őket 
kötelezővé.
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