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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UNGPs), 

revidované pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro 

nadnárodní podniky, tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách 

pro nadnárodní společnosti a sociální politiku, rámec Mezinárodní rady pro integrované 

podávání zpráv (IIRC), deset zásad iniciativy OSN nazvané Global Compact a normu 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 26000 „Pokyny pro oblast společenské 

odpovědnosti“; 

– s ohledem na francouzský návrh zákona o „náležité péči“ při prosazování obecných zásad 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv, a na prohlášení, jež učinil předseda Juncker 

na summitu G7 v roce 2015, 

– s ohledem na projekt s názvem „Realizace dlouhodobé hodnoty pro společnosti a 

investory“, který je prováděn v rámci Zásad OSN pro odpovědné investování a iniciativou 

OSN nazvanou Global Compact, 

A. vzhledem k tomu, že článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že 

společná obchodní politika EU bude prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie; 

B. vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) potvrzuje, že vnější 

činnost EU se bude řídit zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti 

a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úctou k lidské důstojnosti, zásadou 

rovnosti a solidarity a dodržováním Charty Organizace spojených národů a mezinárodního 

práva; 

C. vzhledem k tomu, že spojitost mezi obchodem a lidskými právy na jedné straně 

a environmentálními normami na druhé straně se stala nedílnou součástí hospodářských 

a obchodních vztahů EU; vzhledem k tomu, že politika EU v oblasti lidských práv a 

demokracie ve třetích zemích by měla být i nadále zohledňována prostřednictvím dalších 

politik EU s vnějším rozměrem, včetně obchodní politiky; vzhledem k tomu, že EU by 

měla využít obchodní politiku při posilování snahy o nastavení přísných celosvětových 

norem v oblasti lidských a sociálních práv, ochrany spotřebitelů a životního prostředí; 

D. vzhledem k tomu, že obchodní politika a ambiciózní obchodní dohody podporují a posilují 

celosvětový obchodní systém založený na pravidlech; vzhledem k tomu, že před 

uzavřením obchodních jednání by měly být rovněž zohledněny otázky související 

s lidskými právy, a to řádným a transparentním způsobem; vzhledem k tomu, že obecné 

zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, společně se všemi dalšími příslušnými 

nástroji, včetně prosazování sociální odpovědnosti podniků, jsou zaměřeny na prosazování 

ustanovení lidských práv ve vztahu k obchodní politice; 

E. vzhledem k tomu, že dne 26. června 2014 přijala Rada OSN pro lidská práva rezoluci 

o vytvoření mezivládní pracovní skupiny pověřené zahájením postupu, který povede 

k vytvoření mezinárodního právně závazného nástroje pro regulaci činností nadnárodních 
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korporací a dalších podniků v rámci mezinárodního práva; 

F. vzhledem k tomu, že obchod a lidská práva se mohou navzájem posilovat a že obec 

podnikatelů, zatímco je povinna dodržovat lidská práva, může také hrát významnou úlohu 

tím, že nabídne pozitivní podněty v oblasti podpory lidských práv, demokracie, 

environmentálních norem a sociální odpovědnosti podniků; vzhledem k tomu, že EU hraje 

vedoucí úlohu při vyjednávání a provádění řady iniciativ pro globální odpovědnost, které 

jdou ruku v ruce s prosazováním a dodržováním mezinárodních norem, mimo jiné sociální 

spravedlnosti, udržitelnosti životního prostředí a dodržování lidských práv; vzhledem 

k tomu, že se uznává, že evropské podniky působící celosvětově a jdoucí příkladem 

pomocí nediskriminační podnikové kultury mají dlouhodobý pozitivní dopad na lidská 

práva; vzhledem k tomu, že posilování obchodních vztahů založených na ochraně 

a prosazování lidských práv zlepšuje vzájemné porozumění a společné hodnoty, jakými 

jsou právní stát, řádná správa věcí veřejných a dodržování lidských práv; 

1. připomíná, že EU je zavázána k tomu, že bude promyšleně prosazovat a dodržovat lidská 

práva a demokracii ve svých vztazích se třetími zeměmi ve všech svých politikách, včetně 

obchodní politiky, a ve všech svých příslušných nástrojích týkajících se vnějšího 

financování; 

2. doporučuje proto, aby obchodní strategie EU fungovala jako nástroj na podporu 

demokratických hodnot ve třetích zemích; vítá tudíž posílení obchodních dohod a 

programů obchodních preferencí jakožto nástrojů prosazování lidských práv, odstranění 

nucené a dětské práce a zajištění potravinové bezpečnosti a práva na zdraví, udržitelného 

rozvoje a vysokých bezpečnostních a environmentálních norem a ekonomických 

příležitostí pro všechny; 

3. vítá novou strategii „Obchod pro všechny“, jakož i odkaz na sociální odpovědnost 

podniků, který je nyní součástí všech obchodních dohod EU a jiných dvoustranných 

dohod; vyzývá EU, aby navrhla vhodná následná opatření, jako je mechanismus pro 

vyřizování stížností, a řešit případné nedostatky v obchodních a investičních dohodách, 

jakož aktualizovat své právní předpisy v oblasti kontrol vývozu zboží dvojího užití; 

4. bere na vědomí úsilí Komise o splnění svého závazku začlenit lidská práva a hospodářské, 

sociální a environmentální otázky do svých studií týkajících se posouzení dopadů 

legislativních a nelegislativních návrhů, prováděcích opatření a obchodních dohod; 

připomíná, že posouzení dopadů by měla vést k posílení ochrany lidských práv a 

souvisejících mechanismů stanovených v obchodních dohodách a politikách; dále vyzývá 

Komisi, aby tato hodnocení dopadů na lidská práva, jakož i následná hodnocení dopadů 

prováděla systematicky a aby zvyšovala jejich kvalitu a komplexnost; je hluboce 

znepokojen tím, že Komise neprovedla posouzení dopadu na lidská práva pro jednání 

o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, a znovu opakuje, že podporuje 

komplexní posouzení situace ve Vietnamu, včetně lidských práv, které má být provedeno 

jako součást hodnocení ex post této dohody a jako návazného hodnocení posouzení 

dopadů na udržitelnost, které bylo zahájeno v roce 2009; vítá veškeré úsilí o koordinaci 

na mezinárodní úrovni, zejména s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva, za 

účelem prosazování všech schválených mezinárodních zásad a podepsané úmluvy 

v oblasti lidských práv; 

5. opakovaně vyjadřuje svou podporu systematickému zavedení doložek o podmíněnosti 



 

AD\1088630CS.doc 5/7 PE571.491v02-00 

 CS 

lidských právech do mezinárodních dohod včetně obchodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; zdůrazňuje, že je zapotřebí politická vůle pro prosazování závazků třetích zemí; 

vyzývá Komisi, aby pravidelně podávala zprávy o provádění obecných zásad OSN 

v oblasti podnikání a lidských práv všemi členy OSN; žádá, aby tyto zásady a další 

mezinárodní normy týkající se sociální odpovědnosti podniků byly stále zástupci EU 

zmiňovány v dialozích o lidských právech se třetími zeměmi; vyzývá EU, aby podpořila 

občanské společnosti ve třetích zemích, aby přispívaly k posuzování dopadů; 

6. dále vyzývá Komisi, aby systematicky sledovala provádění doložek o lidských právech a 

pravidelně informovala Parlament o dodržování lidských práv v partnerských zemích; 

rovněž vyzývá Komisi, aby stanovila nezbytné záruky s cílem řešit případné negativní 

dopady obchodních dohod na lidská práva, a aby zohlednila připomínky vznesené 

domácími poradními skupinami a smíšenými poradními výbory, jakož i zavedla příslušné 

monitorování a mechanismus pro podávání stížností a donucovací mechanismus s cílem 

zajistit, aby společnosti a investoři dodržovali lidská práva; 

7. vítá úsilí Komise podporovat provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv, iniciativu OSN s názvem Global Compact, revidovaných směrnic OECD 

pro nadnárodní podniky, tripartitní deklarace Mezinárodní organizace práce (MOP) 

o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku a normu ISO 26000 Pokyny pro 

oblast společenské odpovědnosti a současně vybízet všechny obchodní partnery 

k dodržování těchto mezinárodních zásad, být jim nápomocna a sledovat, jak tyto zásady 

dodržují; domnívá se, že by toto hledisko přístupu k opravným prostředkům mělo být 

posílena ve vnitrostátních akčních plánech a strategiích EU v rámci obecných zásad; 

zdůrazňuje význam účinného provádění těchto zásad a Mezinárodního paktu OSN; vítá 

činnost, kterou dosud vykonala mezivládní pracovní skupina, a vyzývá všechny členy 

OSN, včetně členských států EU, aby se konstruktivním způsobem zapojily do jednání; 

vítá studii zabývající se hrubým porušováním lidských práv ze strany podniků 

prostřednictvím soudních opravných prostředků, kterou provedl Úřad vysokého komisaře 

OSN pro lidská práva; 

8. vítá, že dne 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový všeobecný systém referencí (GSP) 

(nařízení (EU) č. 978/2012); připomíná, že se požaduje, aby partnerské země provedly 

všech 27 klíčových mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech uvedených 

v nařízení GSP; zdůrazňuje, že Komise musí sledovat provádění těchto úmluv příjemci 

GSP+ a podávat o tom zprávy; vyzývá k neustálému dialogu se zeměmi GSP+, vzhledem 

k tomu, že takto může mít EU největší vliv na boj proti porušování lidských práv a 

k připravenosti pozastavit výhody plynoucí ze systému GSP+ v případech, kdy dojde 

k nejzávažnějším případům takového porušování. 

9. vítá skutečnost, že podávání zpráv o lidských právech ze strany velkých podniků bylo 

zahrnuto do směrnice EU o uvádění nefinančních informací a žádá její bezodkladné 

provádění; vyjadřuje svou podporu uplatňování pokynů OECD jako prostředku pro 

posílení ustanovení o lidských právech v souvislosti s obchodem; zdůrazňuje v této 

souvislosti význam transparentnosti mechanismů justiční spolupráce mezi státy; 

upozorňuje na rámec pro podávání zpráv obecných zásad OSN, ukazatele pro srovnání 

korporací z hlediska dodržování lidských práv a cíl integrovaného podávání zpráv a 

vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby tuto směrnici dodržovaly; 
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10. zdůrazňuje, že strategie EU „Obchod pro všechny“ zavazuje EU k „posilování iniciativ 

sociální odpovědnosti podniků“, a poukazuje na to, že to musí znamenat nové formy 

opatření na úrovni EU zahrnující dohodu o novém akčním plánu EU pro sociální 

odpovědnost podniků do roku 2020; 

11. vyzývá Komisi, aby uplatnila nově se objevující výsledky projektu s názvem „Realizace 

dlouhodobé hodnoty pro společnosti a investory“, který je prováděn v rámci zásad OSN 

pro odpovědné investování a iniciativou OSN s názvem Global Compact, na svůj vlastní 

Evropský fond pro strategické investice a na svůj dialog s investory a aby podpořila 

koncepci „udržitelné unie kapitálových trhů“. 
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