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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az emberi jogokról, valamint a társadalmi és környezetvédelmi normákról a nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokban 
(2009/2219(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153., 191., 207. és 218. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 12., 21., 28., 29., 31. és 32. cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948) és 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 a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Marrakechi Egyezményre, 
valamint a 2001 novemberében Dohában megrendezett negyedik miniszteri konferencián 
elfogadott nyilatkozatra, különösen annak (31) bekezdésére, 

– 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)1, 
valamint az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és 
demokráciazáradékról szóló 2006. február 14-i állásfoglalására2,   

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmet érintő nyitásról és demokráciáról szóló 2001. 
október 25-i állásfoglalására3, 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 az Európai Uniónak a harmadik országokban az emberi jogok előmozdításában 
és a demokratizálódásban betöltött szerepéről szóló, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett európai bizottsági közleményről (COM(2001)0252) szóló 2002. 
április 25-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A globalizáció szociális dimenziója – Az EU politikai hozzájárulása az 
előnyök mindenki számára történő elérhetővé tételéhez” című bizottsági közleményre 

                                               
1 HL C 320., 1996.10.28., 261. o.
2 HL C 290E., 2006.11.29., 107. o.
3 HL C 112E, 2002.05.09., 326. o.
4 HL C 131E, 2003.06.05., 147. o.
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(COM(2004)0383),

– tekintettel a globalizáció szociális dimenziójáról szóló 2005. november 15-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a „Gyermekek fejlődő országokban történő kizsákmányolása, különös 
tekintettel a gyermekmunkára” című 2005. július 5-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Tanácsnak a gyermekmunkára vonatkozó 2010. június 14-i 
következtetéseire3,

– tekintettel a tisztességes kereskedelemről és fejlesztésről szóló 2006. július 6-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „A globális Európa: nemzetközi versenyképesség – Hozzájárulás az EU 
növekedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című, a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0567) válszként adott „Globális 
Európa – a versenyképesség külső szempontjai” című 2007. május 22-i állásfoglalására5, 

– 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 mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló 2007. 
május 23-i állásfoglalására6, amelyben a tisztességes munka előmozdítása nevében kéri a 
társadalmi normák belefoglalását az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiba, 
különösen a kétoldalú megállapodásokba,

– 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 polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendeletben7 egységes szerkezetbe foglalt 1968. évi Brüsszeli Egyezményre,

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

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

                                               
1 HL C 280E, 2006.11.18., 65. o.
2 HL C 157E, 2006.07.06., 84. o.
3 A Tanács 2010. június 14-i 10937/1/10 számú következtetései a gyermekmunkáról 
4 HL C 303E, 2006.12.13., 865. o.
5 HL C 102 E, 2008.4.24., 128. o.
6 HL C 102E, 2008.04.24., 321. o.
7 HL L 12., 2001.1.16., 1. o.
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kereskedelmi megállapodásra, 

– tekintettel 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 AKCS-államokkal és -régiókkal kötött partnerségi megállapodásokról szóló 
állásfogalalásaira, különösen a 2002. szeptember 26-ira1, a 2007. május 23-ira2 és a 2007. 
december 12-ire3,

– 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 
Euróapai Parlamentben, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

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

A. mivel a kereskedelem, az emberi jogok, valamint a társadalmi és környezetvédelmi 
normák közötti kapocs a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú elemévé 
vált, és a szabad kereskedelmi megállapodások keretében folytatott tárgyalások szerves 
részét képezi, 

B. mivel a verseny torzulása, illetve a környezetvédelmi és társadalmi dömping veszélyei 
egyre gyakoribbak, 

C. mivel az Unió és a harmadik országok közötti kapcsolatokban újra a kölcsönösségnek kell 
a szabálynak lennie, megteremtendő az igazságos és tisztességes nemzetközi verseny 
feltételeit, 

D. mivel jelenleg a kétoldalú fórumok felelnek meg leginkább e politikai célok 
előrevitelének, ugyanis a kereskedelem, a munka vagy a környezetvédelem közötti 
kapcsolatokat irányító többoldalú szabályok kialakításának perspektívái a WTO keretein 
belül nem tűnnek túl ígéretesnek, 

E. mivel mindemellett alapvető fontosságú a kereskedelmi jog és az alapvető jogok közötti 
egyensúly újbóli megteremtése, valamint a fő nemzetközi szervezetek, különösen az ILO 
és a WTO közötti párbeszéd megerősítése a nemezetközi politikák nagyobb koheranciája 
és a jobb globális kormányzás érdekében,

                                               
1 HL C 273E, 2003.11.14., 305. o.
2 HL C 102 E, 2008.4.24., 301. o.
3 HL C 323 E, 2008.12.18., 361. o.
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F. mivel számos oka van annak, hogy az emberi jogokra és a társadalmi és környezetvédelmi 
normákra vonatkozó rendelkezések bekerüljenek a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba, kezdve egy igazságos és tisztességes kereskedelem létrehozásának 
vagy a tisztességes kereskedelmi gyakorlat (egyenlő versenyfeltételek/„level playing 
field”) biztosításának a szándékától, egészen a normatívabb okokig, mint az Európai Unió
egyetemes értékeinek védelme vagy az európai politikák koherens alkalmazása,

G. mivel a Lisszaboni Szerződés megerősíti, hogy az Európai Unió külső fellépését –
amelynek a kereskedelem szerves részét képezi – ugyanazoknak az elveknek kell 
irányítaniuk, mint amelyek létrehozása alapjául szolgáltak, mivel az európai szociális 
modell, amelyben a tartós gazdasági növekedés és a jobb munka- és életkörülmények 
egyesülnek, más partnereknek is modellként szolgálhat, mivel ezenfelül a kereskedelmi 
megállapodásoknak összeegyeztethetőknek kell lenniük más nemzetközi 
kötelezettségekkel és egyezményekkel, amelyeket a részes államoknak nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően tiszteletben kell tartaniuk,

H. mivel az emberi jogok és a társadalmi és környezetvédelmi normák belefoglalása a 
kereskedelmi megállapodásokba hozzáadott értéket vihet ezekbe a megállapodásokba és 
jobb kölcsönhatást tesz lehetővé a civil társadalommal, ezenkívül megerősíti a politikai és 
társadalmi stabilitást, egyben a kereskedelem számára kedvezőbb légkört alakít ki,

I. mivel az általános preferenciarendszer célja, hogy kiegészítő vámpreferencia révén 
előmozdítsa a munkával kapcsolatos nemzetközi normák tiszteletben tartását, és mivel e 
feltételek figyelmen kívül hagyása a kereskedelmi rendszer felfüggesztését vonhatja 
magával,

1. kéri ezért, hogy az Európai Unió jövőbeli kereskedelmi stratégiája keretében védjék meg 
az európai kereskedelmi érdekeket, és hogy az Unió és kereskedelmi partnerei 
kölcsönösen tartsák tiszteletben az emberi jogokra, valamint a társadalmi és 
környezetvédelmi normákra vonatkozó záradékok alkalmazását és végrehajtását; úgy véli, 
hogy az Európai Uniónak pozitív hozzáállással kellene részt vennie ezeken a 
tárgyalásokon; hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezések 
befoglalása különösen a kétoldalú megállapodásokba, minden fél érdekét szolgálná; 

Emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák a többoldalú kereskedelmi 
kapcsolatokban

2. felszólít a WTO és az ENSZ emberi jogokkal fogalalkozó fontosabb intézményei közötti 
többoldalú együttműködés megerősítésére; úgy véli, hogy az ENSZ Emberi Jogok 
Főbiztosának Hivatalával és a különleges eljárásokkal folytatott szorosabb kapcsolatok 
hasznosak lennének az emberi jogokat tiszteletben tartó többoldalú kereskedelmi keret 
biztosításához; úgy véli, hogy figyelembe lehetne venni a Főbiztosi Hivatal 
szakvéleményét a WTO-bizottságokban és a fellebbviteli testületben, ha megállapítják az 
emeri jogok súlyos megsértését; 

3. úgy véli, hogy az egyetemes időszakos felülvizsgálat az Emberi Jogi Tanácsban hasznos 
eszköz az emberi jogokhoz kapcsolódó rendelkezések tiszteletben tarásának nyomon 
követésére a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban; 
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4. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlenül fontos az együttműködés fokozása az ILO-val, 
amely felelős a munkával kapcsolatos nemzetközi normák meghatározásáért és az 
ezekkel kapcsolatos tárgyalásokért, illetve felügyeli ezek mind jogi, mind gyakorlati 
alkalmazását, valamint az ILO teljes körű részvétele a WTO munkájában;  

a) ennek érdekében kéri, hogy az ILO kapjon hivatalos megfigyelői státuszt a WTO-ban 
és jogot a WTO miniszteri konferenciáin való felszólalásra; 

b) javasolja egy, a kereskedelemmel és a tisztességes munkával foglalkozó bizottság 
létrehozását a WTO-ban, a kereskedelemmel és környezetvédelemmel foglalkozó 
bizottság mintájára; 

c) javasolja, hogy az olyan jelentős esetekben, amelyekben a kereskedelmi viták során a 
nemzetközi munkaügyi egyezmények megsértése áll fenn, az ILO-hoz és az ENSZ 
Emberi Jogok Főbiztosának Hivatalához is lehessen fordulni;  

d) javasolja, hogy – amennyiben a vitarendezési testület valamely döntését a WTO egyik 
tagállama úgy tekinti, hogy az kétségbe vonja az ILO munkaügyi egyezmények 
betartására vonatkozó határozatait, mód legyen az ILO-hoz fellebbezni; 

5. újból megerősíti, hogy egyrészt egy nyitott és megkülönböztetésmentes többoldalú 
kereskedelmi rendszer fenntartására és megőrzésére, másrészt a környezetvédelem és a 
fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében tett lépésekre irányuló célkitűzéseknek 
kölcsönösen erősíteniük kell egymást; hangsúlyozza, hogy a GATT 20. cikke szerint a 
tagállamok elfogadhatnak a környezetvédelemre irányuló kereskedelmi rendelkezéseket 
azzal a feltétellel, hogy elkerülik ezek protekcionista célú túlzott használatát; 

6. üdvözli a WTO kereskedelemmel és környezetvédelemmel foglalkozó bizottságának 
munkáját és úgy véli, hogy az lényeges fórum a környezetvédelem és a kereskedelem 
közötti kapcsolat integrációjának és elmélyítésének folytatására;

7. hangsúlyozza a környezetbarát termékekhez és technológiákhoz való hozzáférés 
javításának fontosságát a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek elérése érdekében, és 
felszólítja a tárgyalások részes feleit, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket a 
környezetvédelemmel kapcsolatos termékek és szolgáltatások vámjellegű és nem 
vámjellegű akadályainak csökkentéséről vagy megszüntetéséről folyó tárgyalások gyors 
lezárása érdekében, előmozdítandó az európai iparágak növekedési lehetőségeit;

8. hangsúlyozza az előrelépés szükségességét a dohai nyilatkozat 31. cikkének azon többi 
pontjáról folyó tárgyalásokban, amelyek a WTO meglévő szabályai és a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodásokban szereplő különleges kereskedelmi kötelezettségek 
közötti kapcsolatot érintik, valamint szorosabb együttműködés kiépítését a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások titkárságai és a WTO-bizottságok között, ami 
elengedhetetlen a kereskedelmi és környezetvédelmi rendszerek egységes fejlődésének 
biztosításához;

9. úgy véli, hogy egy, a fő szén-dioxid-kibocsátók összességét magában foglaló többoldalú 
megállapodás lenne a legjobb eszköz a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos negatív 
környezetvédelmi externáliák internalizálásának biztosítására, ez azonban a közeljövőben 
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nem tűnik elérhetőnek;   úgy véli ezért, hogy az Európai Uniónak továbbra is vizsgálnia 
kellene a megfelelő környezetvédelmi eszközök használatbavételének lehetőségeit, 
nevezetesen egy „szén-dioxid-belefoglalási mechanizmusét”, amely a WTO-szabályokat 
tiszteletben tartva lehetővé tenné egyrészt azon kockázat elleni küzdelmet, hogy a szén-
dioxid-kibocsátás olyan országokba kerüljön át, amelyek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése vonatkozásában nem az Unióéval megegyező célkitűzéseket 
követnek, másrészt lendületet vinne a nemzetközi tárgyalásokba minden országot arra 
ösztönözve, hogy az üggyel kapcsolatos szilárd kötelezettségeket vállaljanak;

10. javasolja, hogy az éghajlattal kapcsolatos nemzetközi megállapodás megtárgyalását és 
aláírását követően jöjjön létre egy valóságos Környezetvédelmi Világszervezet, amely 
végrehajtatná a vállalt kötelezettségeket és tiszteletben tartatná a környezetvédelmi 
normákat; ehhez a jövőbeli szervezethez lehetne például kötelező jelleggel fordulni 
környezeti dömping esetén; 

Emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban

11. eltökélten támogatja azt a gyakorlatot, hogy az emberi jogokról szóló záradékok 
bekerüljenek az Európai Unió nemzetközi megállapodásaiba, emlékeztet ugyanakkor arra, 
hogy nagy kihívás e záradékok nyomon követése és végrehajtása; újból megemlíti azt a 
tényt, hogy ezeket a záradékokat valamennyi kereskedelmi és ágazati megállapodásba 
bele kell foglalni, a Cotonoui Megállapodás 96. cikkét mintául használó világos és pontos 
konzultációs mechanizmussal; örül annak, hogy egy ilyen záradékot belefoglaltak a 
Kolumbiával kötött szabad kereskedelmi megállapodásba;

12. hangsúlyozza, hogy ugyanígy, a kétoldalú megállapodásokba is rendszeresen bele kellene 
foglalni a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteket; úgy véli ugyanakkor, hogy a 
normák alkalmazására vonatkozó követelmény változhat az országok között azok 
gazdasági helyzetétől függően, és hogy fokozatos és rugalmas alkalmazásra van szükség, 
figyelembe véve a tárgyalópartner kapacitását; 

13. hangsúlyozza, hogy a szabad kereskedelmi megállapodások keretében feltételes 
liberalizációt – mint a vámlebontási időszak megrövidítése vagy egy további piacra való 
bejutás – lehet bevezetni a környezetvédelmi és társadalmi normák betartása vagy 
megszegése függvényében; 

14. hangsúlyozza a megállapodás végrehajtására irányuló folyamatos nyomon követés, 
valamint a nyitott és átfogó megközelítés alkalmazásának fontosságát valamennyi 
fázisban:

a) üdvözli a fenntartható fejlődésről szóló hatástanulmányok használatát, de úgy véli, 
hogy a folyamatos értékelés biztosítása érdekében azokat nemcsak a megállapodás 
megkötése után, hanem előtte is el kell készíteni;  egyben hangsúlyozza az 
eredmények feldolgozásának fontosságát; 

b) felkéri a Bizottságot, hogy a fenntartható fejlődésről szóló hatástanulmányok mellett 
készítsen hatástanulmányokat az emberi jogokról, az emberi jogokon, a 
környezetvédelmi és társadalmi normákon alapuló, érthető kereskedelmi mutatókkal; 
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c) felszólítja a két felet, hogy rendszeresen nyújtson be jelentést a megállapodásban 
vállalt kötelezettségek végrehajtása terén elért általános előrelépésről;

d) hangsúlyozza a polgárok részvételének fontosságát a tárgyalások minden szakaszában 
és a megállapodás nyomon követésében, és kéri e tekintetben a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó fórumok vagy tanácsadó csoportok létrehozását, amelyek célja 
a szociális partnerekkel és a független civil társadalom képviselőivel való 
konzultáció; 

15. elismeri, hogy a kétoldalú megállapodásokról jelenleg folyó tárgyalások fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezete kötelező erejű, de az alábbi elemek bevételével meg lehetne 
erősíteni:

a) a társadalmi partnerek és a civil társadalom számára is nyitott panaszeljárás;

b) egy független fórum igénybevétele a nézeteltérések rendezéséhez, ilyenek például az 
emberi jogi, munkajogi és környezetvédelmi jogi szaktudásuk alapján választott 
szakértők testületei. A szakértők ajánlásai egy jól meghatározott eljárás részét 
képeznék, amely tartalmazná az ajánlások végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezéseket is; 

c) a nézeteltérések rendezésével kapcsolatos, a megállapodás többi résztvevője számára 
is egyenlő feltételeket teremtő mechanizmus kialakítása, amely büntetések kiszabása 
révén kívánna javítani az érintett ágazatokon belüli helyzeten;

16. hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a kísérő intézkedéseket is bevegyék a 
megállapodásokba, beleértve a technikai segítségnyújtási intézkedéseket és az 
együttműködési programokat, amelyek célja különösen az emberi jogok, a szociális és 
környezetvédelmi normák területére vonatkozó alapvető egyezmények végrehajtási 
kapacitásainak javítása;   

Emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák az egyoldalú kereskedelmi 
kapcsolatokban: GSP és GSP +

17. úgy véli, hogy az a 27 egyezmény, amelyek ratifikálása szükséges a GSP +-ból való 
részesedéshez, egyedi keveréke az emberi jogokról, a munkajogról, a fenntartható 
fejlődésről és a jó kormányzásról szóló egyezményeknek; hangsúlyozza, hogy a GSP+ 
eddig érzékelhetően pozitív hatást gyakorolt az említett egyezmények ratifikálására, 
azonban ez a hatás kevéssé érvényesül az egyezmények végrehajtásakor, ezért erősebb 
hangsúlyt kíván fektetni a végrehajtási kapacitás javítását célzó kísérő intézkedésekre; 

18. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és a harmadik országok közötti megállapodásokban 
szorosabb köteléket kell kialakítani az emberi jogi záradékok és a GSP + között, különös 
tekintettel a nyomonkövetésre; 

19. felkéri a Bizottságot, hogy a GSP + felülvizsgálati folyamata során módosítsa az e 
rendszerből való részesedés kritériumait, megbizonyosodva arról, hogy a legkevésbé 
fejlett országoknak tényleges haszna származik belőle, továbbá alakítson ki 
összehasonlítási pontokat, átlátható mechanizmusokat és kritériumokat az e rendszeren 
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belüli preferenciák odaítélésére és visszavonására vonatkozóan; az Európai Parlament 
teljes körű bevonását kéri az egész folyamatba; 

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

Az emberi jogokról szóló záradékok bevétele a kereskedelmi tárgyalásokba vagy a szociális 
és környezetvédelmi normák alkalmazása az ilyen tárgyalások során összetett problémát 
jelentenek és megosztják a nemzetközi közösséget. Egyfelől az északi országok 
elégedetlenségüknek adnak hangot a feltörekvő országok által alkalmazott szociális és 
környezeti dömping miatt, amely a kereskedelmen belül a verseny torzulásához vezet;
másfelől a déli országok azzal vádolják az északi országokat, hogy hátráltatni kívánják 
gazdasági fejlődésüket és az ilyen jellegű normák alkalmazása a protekcionizmus egy 
bújtatott formájaként szolgál.
Érthető tehát, miért okoz kivételes nehézséget a többoldalú fórumokon és még inkább a 
WTO-n belül a normákkal kapcsolatos kérdés higgadt kezelése, még akkor is, ha a szociális 
záradék egyre gyakrabban szerepel a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban. 

A jelenlegi tapasztalatok szerint egyre nagyobb az aránytalanság a nemzetközi kereskedelmi 
szabályok és a többi nemzetközi jogi norma között és új eszmei irányvonalak kialakítására 
van szükség a nemzetközi szervezetek közötti (WTO és ILO) tényleges koordináció 
megvalósulása érdekében. 
Az Európai Unió meghatározó szerepet tölt be egy új globális kormányzás kialakításában való 
törekvésben és ezért támogatnia kell a nemzetközi intézmények által folytatott politikák 
közötti koherenciát.

Az Uniónak a kereskedelmi stratégiája felülvizsgálatakor a fenti megállapítások tekintetében 
át kell gondolnia, hogy milyen kereskedelempolitikát kíván folytatni. Ha nyíltan a 
protekcionizmus ellen is kíván állást foglalni ügyelnie kell arra, hogy a nemzetközi 
kereskedelem tisztességes legyen és mindenki részesüljön az előnyökben.
Az Uniónak politikáin és különösképpen kereskedelempolitikáján keresztül meg kell védenie 
kereskedelmi érdekeit, ugyanakkor be kell tartania és be kell tartatnia a saját normáit és 
értékeit. 
Ezeknek az elgondolásoknak segíteniük kell az európai intézményeket abban, hogy új 
kereskedelempolitikát indítsanak útjára és folytassanak, egy olyan nagyra törő politikát, 
amely a határozottságon és a párbeszéden alapul. 

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az európai ipari és kereskedelmi társaságoknak 
Európában szigorú szociális és környezetvédelmi szabályokat kell betartaniuk. Ha az Európai 
Unió tiszteletben tartja a kötelező erejű normákat, meg kell követelnie ezt a kölcsönösséget a 
kereskedelmi partnereivel szemben is, különös tekintettel a feltörekvő országokra és a 
tisztességes és igazságos kereskedelem megőrzése érdekében ösztönöznie kell a minőségi és 
fenntarthatósági kívánalmakat is, főként a területére érkező élelmiszerekkel kapcsolatban.
E tekintetben az egységes európai piac egészségre, biztonságra, környezetre, a munkavállalók 
és a fogyasztók védelmére vonatkozó szigorú normái egyedi európai mintát jelentenek, 
amelynek nemzetközi szinten és a többoldalú fórumokon is példaként kell szolgálnia és 
tükröződnie kell a folyamatban lévő kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokban is. Az Unió így 
általánosságban meg tudna bizonyosodni arról, hogy a kereskedelem- és fejlesztéspolitikája 
révén megvalósuló külpolitikája hatékonyan segíti a társadalmi fejlődést azokban a harmadik 
országokban, amelyekkel kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn.   
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Ha megoldásokat találnánk ezekre a problémákra és javaslatokkal állnánk elő, az hozzájárulna 
ahhoz, hogy (a kereskedelmi tárgyalásokkal szembeni elutasító vagy félelemmel teli 
légkörben) az állampolgárok újra pozitívan álljanak hozzá a kereskedelempolitikához, 
továbbá elősegítené a tisztességes kereskedelemről szóló vitát (level playing field). Jól 
tudjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok elindítását a társadalom pozitívan fogadja és éli 
meg, ha azok hozzájárulnak az életszínvonal javításhoz. Hasonlóképp, a kereskedelmi 
kapcsolatok fellendülését és a liberalizmust jól fogadja mindenki, ha nem veszélyeztetik a 
szociális és környezeti jogokat. Az Európai Uniónak tehát meg kell találnia az egyensúlyt a 
korlátozó és liberális kereskedelmi megközelítés között, továbbá kompromisszumra kell 
jutnia az kereskedelmi érdekeinek védelme és az olyan egyetemes értékek tiszteletben tartása 
között, mint a kötelező erejű szociális és környezeti normák alkalmazása.

E kompromisszum megfelelő megvalósítása érdekében az Uniónak párbeszédet kell folytatnia 
a partnereivel és meg kell találniuk a közös nevezőt az uniós értékek tekintetében. A 
Parlament kulcsfontosságú szerepet játszik azáltal, hogy átláthatóságra és párbeszédre 
törekszik a Lisszaboni Szerződés által ráruházott új hatáskörök kapcsán. E tekintetben 
politikai és morális célokat is bele kell vennie a tárgyalásokba. Hangsúlyoznia kell egyébiránt, 
hogy az Uniónak meg kell védenie kereskedelmi érdekeit, de azt is nyilvánvalóvá kell tennie, 
hogy szükség van a szabályozásra. A Parlamentnek elő kell segítenie a nyílt vitákat, 
amelyekbe a polgárokat is bevonja. Olyan intézménynek kell lennie, amely kimondja, hogy az 
emberi élet és a tisztességes munka védelme ugyanazt jelenti mindenhol és mindenki számára, 
valamint hogy a környezeti és szociális jogoknak (szakszervezeti jogok, a gyermekmunka 
elleni küzdelem) van egy egyetemes oldala is. 

A fentiekben kifejtett problémák mellett figyelembe kell venni azt is, hogy ezt a kérdést több 
szinten – egyoldalú, többoldalú – kell kezelni.

I. Emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák a többoldalú kereskedelmi 
kapcsolatokban

Mint ahogy azt már az előzőekben kifejtettük, alapvető fontosságú a nemzetközi intézmények 
által folytatott politikák közötti koherencia elősegítése, valamint a Kereskedelmi 
Világszervezet, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és egy (jövőbeli?) környezetvédelmi 
világszervezet által összehangolt új globális kormányzás létrehozása. Tudjuk, mennyi 
nehézséget okoz a nem kereskedelmi normák bevétele a nemzetközi kereskedelmi 
szabályozásokba. Ugyanakkor, a társadalmi normák tiszteletben tartásához kapcsolódó 
alapvető követelményeket talán az ILO-val való párbeszéden keresztül lehetne konkrétabban 
érvényesíteni. Ehhez az ILO szerepének megerősítésére, valamint arra lenne szükség, hogy a 
szervezet rendelkezzen egy, a normák értelmezésében jártas szervvel. Azon kívül, hogy 
kívánatos lenne az ILO legfontosabb normái tiszteletben tartásának kötelezővé tétele, a 
szervezethez kellene fordulni a nemzetközi jogviták, köztük a – kereskedelmi jogviták –
rendezése keretében a munkára vonatkozó alapvető jogok kapcsán (a WTO-tól az ILO-hoz 
elõzetes döntéshozatalra utalás).

Noha a társadalmi normákat még csekély mértékben veszik figyelembe a kereskedelemben, a 
környezetvédelem terén a többoldalú környezetvédelmi megállapodások által a 
környezetvédelmi célkitűzések elérése érdekében megkövetelt kereskedelmi intézkedéseket 
többoldalú konszenzusok révén „legitimnek” tekintik és a kereskedelem számára már nem 
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jelentenek bújtatott korlátozásokat, hanem a GATT XX. cikkében felsorolt kivételekként 
kezelik őket. 
Helytálló lenne, ha létrejönne egy, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi 
szervezet. Ha a WTO mintáját követve a többi nemzetközi szervezet vonatkozásában jól 
meghatározott és világos megbízatással rendelkezne, amely révén lehetősége lenne arra, hogy 
a közösen elfogadott elvek alapján lépjen fel, a Környezetvédelmi Világszervezetnek 
keresztelt szervezet feladata lehetne a környezetvédelmi normák meghatározása és 
végrehajtása. A Környezetvédelmi Világszervezethez lehetne fordulni a környezeti 
dömpinggel kapcsolatos esetek kapcsán. 

Az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekben a többoldalú kapcsolatok szintjén szorosabb 
együttműködést kellene létrehozni a WTO és az ENSZ az emberi jogokkal foglalkozó legfőbb 
intézményei között. Ha megállapítják az emberi jogok súlyos megsértését, figyelembe lehetne 
venni a WTO-bizottságok és a fellebbviteli szerv keretében az ENSZ főbiztosának 
szakvéleményét.

II. Emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban

A kétoldalú kereskedelmi megállapodásokon belül e normák alkalmazásának kötelezettsége 
rendkívül kényes kérdés és megmutatja, hogy az Európai Unió képes-e a szóban forgó 
normák alkalmazását és tiszteletben tartását elérni.

Az utóbbi időben lezárt vagy épp folyamatban lévő kétoldalú tárgyalások során az Unió 
ragaszkodott ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokba illesszék be a társadalmi 
normákat, azonban olykor egyes országok részéről ellenséges magatartásba ütközik, mert a 
normákat protekcionista akadályként tekintik. Az Unió nehézségekkel találja szembe magát 
olyan országokkal kapcsolatban is, akik bár aláírták az ILO-egyezményeket, nem tartják 
tiszteletben a szakszervezetek jogait.

Mindemellett a szabad kereskedelmi megállapodások terén tényleges előrelépést lehet 
tapasztalni a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetekről szóló tárgyalás során. Egyes 
szabad kereskedelmi megállapodások egyik alapelve az, hogy a felek kötelezettséget vállalnak 
az emberi jogok, valamint a munkavállalók jogai és a környezet védelmén és előmozdításán 
alapuló fenntartható gazdaság tiszteletben tartására. 

Ezzel szemben ahhoz, hogy mindkét fél tiszteletben tartsa a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteket, gondolkozni kellene a kölcsönös felügyeleti mechanizmusok és ösztönző 
gyakorlatok kialakításán. Tervbe lehetne például venni a feltételes liberalizáció bevezetését –
mint a vámlebontási időszak megrövidítése vagy a további piacokra való bejutás – az adott 
társadalmi és/vagy környezetvédelmi normák betartása vagy megszegése esetén. Lehetővé 
kellene tenni, hogy változó követelményrendszert alkalmazhassunk a különböző országok és 
különböző gazdasági helyzetek esetén, amely révén be lehetne vezetni a fokozatosságot és 
rugalmasságot a szociális és környezetvédelmi normák tiszteletben tartása terén. 

Végül és legfőképp meg kell erősíteni a civil társadalom nagyobb mértékű bevonását lehetővé 
tevő választottbíróságokat, a tapasztalatcserére és párbeszédre szolgáló fórumokat, amelyek 
hosszú távon igazi kiegyenlítő hatást gyakorolhatnának a partnerországok belpolitikájára. A 
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kétoldalú „megfigyelőközpontok” létrehozásával lehetőség nyílna arra, hogy létrejöjjön egy, a 
kormányok, az Európai Parlament, a szociális partnerek és tág értelemben véve a civil 
társadalom nézőpontjainak kicserélésére alkalmas fórum. Végezetül fel kell kérni a 
Bizottságot, hogy a fenntartható fejlődésről szóló hatástanulmányok mellett készítsen 
hatástanulmányokat az emberi jogokról, az emberi jogokon, a környezetvédelmi és társadalmi 
normákon alapuló, érthető kereskedelmi mutatókkal.

Emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák az egyoldalú kereskedelmi 
kapcsolatokban: GSP és GSP+

Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy az Európai Unió előtérbe helyezze az alapvető elveket 
és jogokat. Márpedig a GSP, amely lehetővé teszi, hogy az Unió egyoldalú kereskedelmi 
preferenciákat adjon, erőteljesen bürokratikus és a preferenciák megadása és megvonása 
kevéssé átlátható. A GSP-rendelet felülvizsgálatakor szükség lenne arra, hogy az Unió jobban 
meg tudja célozni a kedvezményezetteket, figyelembe véve például fejlettségi szintjüket és 
figyelemmel kísérje az érintett országoknak az emberi jogokkal, a környezetvédelmi és 
társadalmi normákkal kapcsolatos kötelezettségvállalásait. A Bizottság is mérlegelhetné egy 
együttműködési keretet létrehozásának lehetőségét az Európai Unió és a GSP által 
kedvezményezett országok között, a vitás esetekkel kapcsolatos vizsgálatok és nyomon 
követés megkönnyítése érdekében, valamint több kísérő intézkedés bevezetését. 


