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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. sajnálja, hogy jelenleg alacsony szinten világítják át az ellátási láncokat; 

2. meggyőződése, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a nemzetközi 
kereskedelemben felmerülő tisztességtelen versenyelőnyök elkerüléséhez kötelező 
átvilágítátásra van szükség; 

3. meggyőződése, hogy az átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek az emberi, 
munkaügyi és környezetvédelmi jogok megsértésének megelőzésére, az ellátási 
láncok szilárdabbá tételére és a nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk; 

4. üdvözli, hogy a konfliktusövezetekből származó ásványokról szóló uniós rendelet az 
ellátási láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező erejű jogszabályok referenciájává 
vált; 

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli rendeletnek az ENSZ irányelvein és az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia; 

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k kapacitási korlátait megfelelően figyelembe kell venni 
az átvilágításra vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; megjegyzi, hogy az ágazati 
tanúsítási rendszerek nem helyettesítik a jogszabályokat; 

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása megváltozzon; kéri, hogy az olyan pénzügyi 
eszközöket, mint a kereskedelemösztönző támogatás, használják fel a felelős üzleti 
magatartás támogatására; 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteiben és a 
szabadkereskedelmi megállapodások által létrehozott szervezetekben 
foglalkozzanak az átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel és érvényesítsék 
azokat; 

9. kéri, hogy a kereskedelmi eszközöket és az uniós küldöttségeket vonják be az 
átvilágításról szóló rendelet végrehajtásának nyomon követésébe; 

10. hangsúlyozza, hogy a civil társadalmi szereplőknek, a szakszervezeteknek és a 
szociális partnereknek részt kell venniük a kockázatmegelőzésben, és biztosítani 
kell számukra a jogot, hogy jogsértés esetén panaszt tehessenek; 


