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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az államok kötelessége az emberi jogok védelme és biztosítása, 
a vállalati szektor pedig felelős azok tiszteletben tartásáért; elismeri az eddig – 
többek között a globálisan működő vállalkozások által – tett erőfeszítéseket, és 
tudomásul veszi az önkéntes átvilágítási kezdeményezések, valamint az 
átláthatósági és jelentéstételi követelmények növekvő szerepét; sajnálja, hogy 
jelenleg társadalmi, környezetvédelmi és emberi jogi szempontból alacsony szinten 
világítják át az ellátási láncokat; megjegyzi, hogy az emberi jogok és a 
környezetvédelmi normák megsértése továbbra is széles körben elterjedt, és 
egyértelmű bizonyíték van arra, hogy számos európai vállalkozás egyáltalán nem 
világítja át ellátási láncait, amint azt az Európai Bizottság az ellátási lánc mentén 
végzett átvilágítások követelményeiről szóló tanulmánya megállapítja; 
hangsúlyozza, hogy a vállalati átvilágítás egyre inkább bekerül a tagállamok jogi 
normái közé, és megjegyzi, hogy az átvilágítás javíthatja a versenyképességet; e 
tekintetben üdvözli az Európai Bizottság arra vonatkozó nyilvános 
kötelezettségvállalását, hogy 2021-ben jogalkotási kezdeményezést tesz, és 
hangsúlyozza, hogy a vállalati átvilágítás az uniós kereskedelempolitika soron 
következő felülvizsgálatának részét kell képezze; 

2. ezért meggyőződése, hogy az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez, a jó 
kormányzás előmozdításához, valamint a globális ellátási láncokon belüli 
nyomonkövethetőség és elszámoltathatóság javításához, egyenlő versenyfeltételek 
teremtése révén az EU nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, és a 
harmadik országok alacsonyabb szintű normáiból, valamint a nemzetközi 
kereskedelemben tapasztalható szociális és környezeti dömpingből eredő 
tisztességtelen versenyelőnyök mérsékléséhez a belső piacon tevékenykedő uniós és 
külföldi vállalkozások teljes ellátási lánca vonatkozásában kötelező, uniós szintű 
horizontális átvilágítási jogszabályokra van szükség; hangsúlyozza, hogy a 
vállalkozás mérete helyett inkább a károkozás kockázatát kell figyelembe venni, 
szem előtt tartva ugyanakkor az arányosság elvét; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen alapos hatásvizsgálatot az ellátási láncok 
meghatározásáról, amelyet az átvilágításról szóló jövőbeli rendeletnek alkalmaznia 
kell annak érdekében, hogy tényleges hatást gyakoroljon az emberi jogok és a 
környezet védelmére, ugyanakkor készítsen részletes elemzést a vállalkozásokra és 
különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) háruló adminisztratív terhekről, 
valamint az uniós vállalkozások hozzáadott értékéről, a nemzetközi piacokon való 
részvételükről és az általuk történő foglalkoztatásról; 

4. emlékeztet, hogy az EU gazdasága a legnagyobb globális gazdasági válsággal néz 
szembe az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága óta, amely Európa-szerte 
különösen súlyosan érinti a vállalkozásokat; hangsúlyozza, hogy különösen most 
nem szabad olyan jogalkotási kezdeményezéseket tenni, amelyek gátolják vagy 
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károsítják a gazdaságot, például nagyobb adminisztratív terheket vagy 
jogbizonytalanságot előidézni;

5. emlékeztet, hogy az átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek az emberi és 
munkajogi, valamint a környezetvédelmi normák megsértésének azonosítására, 
megelőzésére, enyhítésére és orvosolására kell irányulniuk az alapvető munkajogok 
és környezetvédelmi normák – többek között a párizsi éghajlatváltozási 
kötelezettségvállalások – az egész ellátási láncban történő tiszteletben tartásának 
javítása, és ezáltal az ellátási láncok szilárdabbá tétele és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának elkerülése révén; meggyőződése, hogy az átvilágítás 
növeli a biztonságot és az átláthatóságot az Európai Unión kívüli országokból 
vásároló vállalkozások beszerzési gyakorlatai tekintetében, és a termékek 
minőségének és megbízhatóságának biztosítása révén hozzájárul a fogyasztók 
érdekeinek védelméhez, továbbá felelősebb beszerzési gyakorlatokat és a 
vállalkozások közötti hosszú távú beszállítói kapcsolatokat eredményez; 
hangsúlyozza, hogy az ENSZ irányelvei és a multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó OECD-iránymutatások szerint szükség van a jogorvoslathoz való 
hozzáférésre és az áldozatok rehabilitációjára; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli uniós 
jogszabályoknak szilárd végrehajtási mechanizmusokat kell magukban foglalniuk és 
biztosítaniuk kell panasztételi mechanizmusokhoz való hozzáférést is; 
meggyőződése, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos átvilágításnak a „ne árts” 
elvén kell alapulnia, ki kell egészítenie a meglévő önszabályozásokat és önkéntes 
kezdeményezéseket, és azt egy folyamatos javulást eredményező dinamikus 
folyamatnak kell tekinteni; úgy véli, hogy a jövőbeli uniós szabályozásnak 
támogatnia kell a vállalkozásokat vállalati társadalmi felelősségvállalásuk 
kezelésében és betartásában; és teljes mértékben összhangban kell állnia valamennyi 
meglévő ágazati átvilágítási jelentestételi kötelezettséggel, többek között a nem 
pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelvvel, valamint a vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal; felszólítja a Bizottságot annak felmérésére, hogy mely 
meglévő jogszabályokat lehetne naprakésszé tenni vagy felváltani; hangsúlyozza, 
hogy a nemzetközi kereskedelem területén az átvilágításnak és a felelősségteljes 
beszerzésnek kell a különféle méretű gazdasági szereplők szokásos üzleti 
magatartásává válnia; elismeri a határokon átnyúló üzleti tevékenységek és az 
ellátási láncokon belüli pozíciók méretében és összetettségében mutatkozó 
különbségeket, valamint azt, hogy ennek tükröződnie kell minden jövőbeli 
átvilágítási követelményben; 

6. üdvözli, hogy az olyan ágazatspecifikus kezdeményezések, mint a fa- és 
fatermékpiaci rendelet, az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó rendelet, a 
kínzás elleni rendelet és különösen a konfliktusövezetekből származó ásványokról 
szóló uniós rendelet az ellátási láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező erejű 
jogszabályok referenciájává váltak, és hogy az európai vállalkozások számára 
kötelezettségeket írnak elő irányítási rendszereik, a kockázatkezelés, a független 
harmadik fél által végzett ellenőrzések és az információk közzététele tekintetében; 

7. emlékeztet, hogy a Bizottság javasolta, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó új 
cselekvési terv részeként dolgozzanak ki átfogó stratégiát a ruházati ágazatra 
vonatkozóan, és hogy az átvilágításra és a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
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egységes normák beillesztése egy másik példa lehet egy konkrét ágazatra vonatkozó 
részletesebb megközelítés beépítésére; felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be 
további kötelező ágazatspecifikus uniós átvilágítási jogszabályokat, többek között az 
erdőkre és az ökoszisztémákat veszélyeztető árucikkekre, valamint a ruházati 
ágazatra vonatkozóan;

8. üdvözli a nemzetközi szinten eddig végzett munkát; meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó jövőbeli rendeletnek az ENSZ irányelveire, az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásaira és az azokat kísérő, a 
társadalmi felelősséggel végzett üzleti gyakorlatok átvilágítására vonatkozó OECD-
iránymutatásokra, az alapvető ILO-egyezményekben és a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodásokban (például az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményében és a biológiai sokféleségről szóló egyezményben) 
meghatározott normákra, valamint más nemzetközi normákra kell épülnie, ami 
elősegíti a jövőbeli nemzetközi konvergenciát, és hogy azt a vállalati szektorral és 
minden érintettel szoros együttműködésben kell kidolgozni; megjegyzi, hogy az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) kibővített jelentéseit fel lehetne használni éves 
közös alapként a vállalkozások önértékeléséhez; tudomásul veszi a transznacionális 
vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások tevékenységének emberi jogi 
vonatkozásaira irányuló, jogilag kötelező érvényű ENSZ-eszköz létrehozásáról 
szóló, folyamatban lévő tárgyalásokat, és felhívja a Tanácsot, hogy adjon megbízást 
a Bizottságnak az e tárgyalásokon való aktív részvételre; 

9. megjegyzi, hogy az európai vállalkozások 95%-a kkv, és hogy azokat aránytalan 
mértékben sújtják a jelenlegi Covid19-járvány gazdasági következményei; 
hangsúlyozza, hogy az átvilágításra vonatkozó jövőbeli jogszabályokban az 
arányosság elvét kell alkalmazni a kkv-k kapacitási korlátainak, adminisztratív 
költségeinek és terheinek értékelése során, továbbá figyelembe kell venni, hogy az 
átvilágítás kockázatalapú; megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási rendszerek 
lehetőséget kínálnak a kkv-knak arra, hogy hatékonyan egyesítsék és megosszák a 
felelősségi köröket; megjegyzi, hogy a tanúsított rendszereket az Európai 
Bizottságnak kell értékelnie, elismernie és felügyelnie; hangsúlyozza, hogy a 
szociális ellenőrzéseket jobban kell szabályozni; hangsúlyozza egy hatásvizsgálat 
elvégzésének fontosságát olyan szabályok kidolgozása érdekében, amelyek javítják 
a versenyképességet, funkcionálisak és a belső piac valamennyi szereplőjére, köztük 
a kkv-kra is alkalmazandók; felhívja a Bizottságot, hogy kerülje el a már meglévő 
jelentéstételi kötelezettségek megduplázását, és hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a belső piacon működő valamennyi vállalkozásra közös jelentéstételi 
kritériumok vonatkozzanak; konkrét technikai segítségnyújtást kér az európai 
vállalkozások, különösen a kkv-k számára annak érdekében, hogy meg tudjanak 
felelni az átvilágítási követelményeknek; 

10. hangsúlyozza, hogy fontos a kereskedelmi partnerekkel a kölcsönösség szellemében 
való együttműködés annak biztosításához, hogy az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása megváltozzon; hangsúlyozza a kísérő intézkedések és 
projektek fontosságát az uniós szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében, és kéri, hogy az intézkedések és a horizontális 
átvilágítási jogszabályok között alakítsanak ki szoros kapcsolatot; kéri ezért, hogy 
az olyan pénzügyi eszközöket, mint a kereskedelemösztönző támogatás, használják 
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fel a partnerországokban a felelős üzleti magatartás elterjedésének előmozdítására és 
támogatására, beleértve az átvilágítási képzéshez nyújtott technikai támogatást, a 
nyomonkövethetőségi mechanizmusokat és az exportvezérelt reformok bevezetését 
a partnerországokban; e tekintetben hangsúlyozza a felelős kormányzás 
előmozdításának szükségességét; 

11. megjegyzi, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó átfogó és érvényesíthető fejezeteik révén 
elősegítik az ellátási láncok átvilágítását; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsolatáról szóló fejezetek 
végrehajtásának megerősítésére és az összes meglévő és új eszköz, például a 
végrehajtásról szóló jövőbeli rendelet, a szabadkereskedelmi egyezmények, a 
gazdasági partnerségi megállapodások és az általános vámkedvezmény-rendszer 
alkalmazására annak biztosítása érdekében, hogy az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségeket általánosan elismerjék és betartsák; hangsúlyozza, hogy az 
újonnan kinevezett kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő kulcsfontosságú 
szerepet tölt be az átvilágítási kötelezettségek végrehajtásának nyomon 
követésében; kéri az ellátási láncok nagyobb mértékű nyomonkövethetőségét az 
Európai Vámkódex származási szabályai alapján; megjegyzi, hogy az átvilágításról 
szóló bizottsági jogalkotási javaslat az összes kereskedelmi partnerrel folytatott 
kereskedelemre vonatkozik, nem csak azokra, amelyekkel az EU 
szabadkereskedelmi megállapodást kötött; hangsúlyozza, hogy ezeknek a 
kereskedelmi eszközöknek olyan szigorú végrehajtási mechanizmusokat kell 
magukban foglalniuk, mint például meg nem felelés esetén a preferenciális 
hozzáférés visszavonása; 

12. meggyőződése, hogy az átvilágítási kötelezettségeknek való megfelelés a belső 
piachoz való hozzáférés feltétele kell, hogy legyen, és hogy a piaci szereplőket 
kötelezni kell arra, hogy átvilágítás révén állapítsák meg és bizonyítsák, hogy az 
általuk a belső piacon forgalomba hozott termékek megfelelnek a jövőbeli 
átvilágítási jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi és emberi jogi 
kritériumoknak; olyan kiegészítő intézkedéseket kér, mint például az emberi jogok 
súlyos megsértésével, többek között a kényszermunkával vagy gyermekmunkával 
kapcsolatos termékek behozatalának tilalma; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a kényszermunka és a gyermekmunka elleni küzdelem célkitűzését belefoglalják az 
uniós kereskedelmi megállapodásoknak a kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
kapcsolatáról szóló fejezeteibe; 

13. kéri, hogy a kereskedelmi eszközöket és az uniós küldöttségeket vonják be az 
átvilágításról szóló jövőbeli rendelet európai vállalkozások általi, az EU-n kívül 
történő végrehajtásának nyomon követésébe, többek között a jogtulajdonosokkal, a 
helyi közösségekkel, a kereskedelmi kamarákkal, a civil társadalmi szereplőkkel és 
a szakszervezetekkel összehívott érdemi konzultációk révén; kéri a Bizottságot, 
hogy működjön együtt a tagállamok kereskedelmi kamaráival az átvilágításról szóló 
jövőbeli jogszabály végrehajtásának támogatására szolgáló online eszközök és 
információk biztosítása terén; 

14. hangsúlyozza, hogy az üzleti szféra és a civil társadalom képviselőinek, köztük a 
szakszervezeteknek, a szociális partnereknek, az emberi jogi és környezetvédelmi 
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szervezeteknek, valamint az őslakos közösségeknek részt kell venniük az 
átvilágítással kapcsolatos politikáról és a kockázatmegelőzésről folytatott érdemi 
konzultációban és annak nyomon követésében, és hogy az áldozatok számára 
biztosítani kell a jogot arra, hogy jogsértés esetén panaszt tehessenek, továbbá hogy 
hozzáférjenek a panaszkezelési mechanizmushoz; hangsúlyozza, hogy a 
multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatások szerinti nemzeti 
kapcsolattartó pont a jövőbeli jogszabályokban is kapcsolattartó pontként szolgálhat, 
és megjegyzi, hogy az OECD és a szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtását nyomon követő belföldi tanácsadó csoportok jó példái a harmadik 
szektor bevonásának; 

15. kiemeli, hogy az átfogó átláthatósági követelmények a kötelező átvilágításra 
vonatkozó jogszabályok kulcsfontosságú elemei; megjegyzi, hogy a jobb 
tájékoztatás és átláthatóság lehetővé teszi a beszállítók és a gyártók számára ellátási 
láncaik jobb ellenőrzését és megértését, valamint a termelésbe vetett közbizalom 
növelését; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az átvilágításról szóló jövőbeli 
rendeletnek a bürokratikus terhek minimalizálása érdekében a digitális 
megoldásokra kell összpontosítania, és felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
globális ellátási láncok nyomonkövethetőségének kialakítását és javítását támogató 
új technológiai megoldásokat; emlékeztet, hogy a fenntartható blokklánc-
technológia hozzájárulhat e cél eléréséhez;

16. emlékeztet, hogy az olyan ágazatokban, mint a ruha- és textilipar, a 
telekommunikáció, a turizmus, a gondozási ágazat és a mezőgazdaság, a 
munkavállalók többsége nő, és ahol a nők foglalkoztatása a férfiakéhoz képest 
jellemzően alacsonyabb bérezésű és státuszú formális vagy informális 
foglalkoztatási formákban folyik; ezért olyan szabályokat kér, amelyek előírják a 
vállalkozások számára, hogy az átvilágítás tekintetében a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést alkalmazzanak, és kifejezetten 
mérlegeljék, hogy műveleteik és tevékenységeik aránytalanul érintik-e a nőket, és 
ha igen, miként.  
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