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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az EU-n kívül, az uniós piacra előállított árukra 
ugyanolyan munkaügyi és környezetvédelmi szabályoknak kellene vonatkozniuk, mint az 
Unióban gyártott termékekre. A petíció benyújtója szerint az uniós országokon kívül az 
alacsonyabb bérek, a rosszabb munkakörülmények és a megengedőbb környezetvédelmi 
szabályozás miatt alacsonyabbak a termelési költségek. Tanúsítványok kiadásával kellene 
bizonyítani az uniós szabályok és normák betartását, valamint független szolgálatnak kellene 
ellenőriznie a szabályoknak és normáknak való megfelelést. Ellenkező esetben a termelőknek, 
importőröknek vagy kereskedőknek megfelelő kártérítést kellene fizetniük az érintett 
dolgozóknak, és/vagy helyre kellene állítaniuk a környezeti kárt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A Bizottság észrevételei 

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az EU és az uniós piacra exportáló harmadik 



PE508.096v01-00 2/2 CM\931947HU.doc

HU

országok munkaügyi és környezetvédelmi szabályai közötti eltérés miatt. Ezzel kapcsolatban 
a Bizottság emlékeztet arra, hogy az e célból létrejött multilaterális szervek (pl. a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet, többoldalú környezetvédelmi megállapodások) fontos szerepet 
játszanak a nemzetközi szinten alkalmazandó alapvető munkaügyi és környezetvédelmi 
alapelvek és szabályok kialakításában.
Az ilyen alapelvek és szabályok vállalása és tiszteletben tartása a nemzetközi szinten 
megvalósuló egyenlő versenyfeltételek elősegítésének központi eleme. Külön többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások írnak elő például bizonyos, a környezetre vagy az emberi 
egészségre káros anyagokra vonatkozó tilalmakat, és ezáltal már nemzetközi szinten 
megakadályozzák az ilyen anyagok gyártását vagy használatát. Ez megválaszolja a petíció 
benyújtója által az ilyen anyagok importjára és exportjára vonatkozó kérdést is.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a belső politikák és szabályozások kialakítása, beleértve a 
szociális védelemre és a környezetvédelemre vonatkozóakat, a nemzeti hatóságok előjoga, 
ami nem befolyásolja a fent említett nemzetközi előírások tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettséget. 
A Bizottság hangsúlyozni kívánja továbbá, hogy bármely adott termék gyártási költségei 
számos tényezőtől függnek, amelyek messze túlmutatnak a munkaügyi és környezetvédelmi 
szabályozásokon – például a termeléshez használt anyagokhoz való hozzáférés, az elérhető 
technológiák vagy a pénzügyi feltételek. 
A fenntartható fejlődés, beleértve az alapvető munkaügyi előírásokat és a környezet védelmét, 
az uniós fellépések egyik fő célkitűzése, az Unión belül és a külső kapcsolatokban egyaránt.
E célból a Bizottság továbbra is aktívan részt vesz valamennyi releváns többoldalú fórumon, 
és különböző politikái segítségével támogatja a nemzetközi szabályok és előírások 
kialakítását és végrehajtását valamennyi országban a munkaügy és a környezetvédelem 
területén. 
Különös tekintettel a kereskedelmi kapcsolatokra, a Bizottság továbbra is keresi annak a 
lehetőségét, hogy a szociális védelemre és környezetvédelemre vonatkozó alapvető előírások 
szerepeljenek a harmadik országokkal kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban. 
Ezek közé az előírások közé tartoznak a nemzetközileg elismert alapvető szabályok (mint 
például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményei és a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások) tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségvállalások, 
amelyeknek alá kell támasztaniuk az EU és partnerei közötti megerősödött gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatokat. 
Végül, az üzleti tevékenységek társadalmi és környezeti hatásával kapcsolatban a Bizottság 
aktívan ösztönzi a felelős üzleti magatartást, és tevékenyen hozzájárul ahhoz, hogy a 
vállalatok nemzetközileg elismert, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
iránymutatásokat és alapelveket dolgozzanak ki, terjesszenek és alkalmazzanak. 
A petíció benyújtójának arra vonatkozó javaslatával kapcsolatban, hogy az EU egyoldalúan 
hozzon létre és érvényesítsen egy, a harmadik országokban helyi gazdasági szereplők által 
okozott szociális és környezeti károkért járó kártérítések felmérését és kezelését célzó 
rendszert, a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen kezdeményezés sértené az 
adott ország belföldi joghatóságát és komoly kérdések merülnének fel a jogalap tekintetében.
A nemzeti hatóságok támogatása abban, hogy megfelelő belső szabályokat hozzanak létre és 
érvényesítsenek, helyénvalóbb eszköz lenne a munkaügyet vagy környezetvédelmet érintő 
problémás helyzetek kezelésére.


