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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv OSN, revidované 

usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o nadnárodných 

podnikoch, trojstranné vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách 

týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky, rámec Medzinárodnej 

integrovanej rady pre podávanie správ (IIRC), desať zásad globálneho paktu OSN a na 

normu ISO 26000 – „usmernenia pre oblasť sociálnej zodpovednosti“, 

– so zreteľom na francúzsky návrh zákona o náležitej starostlivosti, ktorým sa presadzujú 

hlavné zásady OSN týkajúce sa podnikania a ľudských práv, a vyhlásenie predsedu 

Junckera na samite G7 v roku 2015, 

– so zreteľom na projekt Realizácia dlhodobej hodnoty pre spoločnosti a investorov, ktorý 

sa v súčasnosti vykonáva v rámci zásady OSN týkajúcich sa zodpovedného investovania a 

globálneho paktu OSN, 

A. keďže v článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že 

„spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti 

Únie“; 

B. keďže článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) opätovne potvrdzuje, že vonkajšia 

činnosť Únie sa riadi zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, rovnosti a 

solidarity a Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom; 

C. keďže prepojenie medzi obchodom, ľudskými právami a sociálnymi a environmentálnymi 

normami sa stalo neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych a obchodných vzťahov EÚ; 

keďže politika týkajúca sa ľudských práv a demokracie v tretích krajinách by sa mala 

naďalej začleňovať do ostatných politík EÚ s vonkajším rozmerom vrátane obchodnej 

politiky; keďže EÚ by mala využívať obchodnú politiku na to, aby podporila cieľ stanoviť 

prísne globálne normy v oblastiach ľudských a sociálnych práv, ochrany spotrebiteľa a 

otázok týkajúcich sa životného prostredia; 

D. keďže obchodná politika a ambiciózne obchodné dohody presadzujú a posilňujú obchodný 

systém založený na globálnych pravidlách; keďže pred uzatvorením obchodných rokovaní 

by mali byť tiež riadne a transparentne zohľadnené otázky týkajúce sa ľudských práv; 

keďže hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv spoločne so všetkými 

ďalšími príslušnými nástrojmi vrátane presadzovania sociálnej zodpovednosti podnikov, 

sú zamerané na presadzovanie ustanovení v oblasti ľudských práv vo vzťahu k obchodnej 

politike; 

E. keďže 26. júna 2014 Rada OSN pre ľudské práva prijala rezolúciu o vytvorení 

medzivládnej pracovnej skupiny, ktorá bola poverená začatím procesu vedúceho k 

vytvoreniu medzinárodného právne záväzného nástroja na reguláciu činností 

nadnárodných spoločností a iných podnikov v rámci medzinárodného práva; 
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F. keďže obchod a ľudské práva sa môžu navzájom podporovať a keďže podnikateľská sféra, 

ktorá je povinná dodržiavať ľudské práva, tiež môže zohrávať dôležitú úlohu tým, že 

ponúkne pozitívne podnety v oblasti ľudských práv, demokracie, environmentálnych 

noriem a sociálnej zodpovednosti podnikov; keďže EÚ zohráva vedúcu úlohu pri 

vyjednávaní a vykonávaní mnohých iniciatív pre globálnu zodpovednosť, ktoré idú ruka v 

ruke s presadzovaním a dodržiavaním medzinárodných noriem, okrem iného sociálnej 

spravodlivosti, environmentálnej udržateľnosti a dodržiavania ľudských práv; keďže sa 

uznáva dlhodobý pozitívny vplyv európskych podnikov fungujúcich celosvetovo na 

ľudské práva, ako aj ich pôsobenie príkladom prostredníctvom nediskriminačnej firemnej 

kultúry; keďže upevňovanie obchodných vzťahov na základe ochrany a presadzovania 

ľudských práv posilňuje vzájomné porozumenie a spoločné hodnoty, ako sú právny štát, 

dobrá správa vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv; 

1. pripomína, že EÚ sa zaviazala, že vo vzťahoch s tretími krajinami bude premyslene 

presadzovať a dodržiavať ľudské práva a demokraciu vo všetkých svojich politikách 

vrátane obchodnej politiky, ako aj v rámci všetkých svojich nástrojov financovania 

vonkajšej činnosti; 

2. odporúča preto obchodnú stratégiu EÚ ako nástroj na podporu demokratických hodnôt v 

tretích krajinách; oceňuje preto posilnenie obchodných dohôd a programov týkajúcich sa 

obchodných preferencií ako nástrojov na podporovanie ľudských práv, odstránenie 

nútenej a detskej práce, zaistenie potravinovej bezpečnosti a práva na zdravie, udržateľný 

rozvoj a vysoké bezpečnostné environmentálne normy, ako aj ekonomické príležitosti pre 

všetkých; 

3. víta novú stratégiu Obchod pre všetkých, ako aj odkaz na sociálnu zodpovednosť 

podnikov, ktorý je momentálne súčasťou všetkých obchodných dohôd EÚ a iných 

dvojstranných dohôd; vyzýva EÚ, aby navrhla vhodné následné opatrenia, ako je 

mechanizmus podávania sťažností, a riešila prípadné nedostatky obchodných a 

investičných dohôd, a tiež aktualizovala svoje právne predpisy v oblasti kontrol vývozu 

tovaru s dvojakým použitím; 

4. berie na vedomie snahy Komisie plniť záväzok do svojich štúdií o hodnotení vplyvu 

týkajúcich sa legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, vykonávacích opatrení a 

obchodných dohôd zahrnúť ľudské práva a hospodárske, sociálne a environmentálne 

otázky; opakuje, že posúdenia vplyvu by mali viesť k posilneniu ochrany ľudských práv a 

mechanizmov zriadených v rámci obchodných dohôd a politík; vyzýva ďalej Komisiu, 

aby takéto posúdenia vplyvu z hľadiska ľudských práv a posúdenia vplyvu ex post 

vykonávala systematicky a aby zvyšovala ich kvalitu a komplexnosť; je hlboko 

znepokojený tým, že Komisia nevykonala posúdenie vplyvu z hľadiska ľudských práv pre 

rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, a znovu opakuje, že 

podporuje komplexné posúdenie situácie vo Vietname, vrátane ľudských práv, ktoré má 

byť vykonané ako súčasť hodnotenia ex post tejto dohody a ako následné hodnotenie 

posúdenia vplyvu na udržateľnosť, ktoré bolo začaté v roku 2009; víta všetko úsilie o 

koordináciu na medzinárodnej úrovni, najmä s Úradom vysokého komisára OSN pre 

ľudské práva, s cieľom presadzovať všetky schválené medzinárodné zásady a podpísané 

zmluvy v oblasti ľudských práv; 

5. opätovne zdôrazňuje, že podporuje systematické zavádzanie doložiek o podmienenosti 
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týkajúcich sa ľudských práv do všetkých medzinárodných dohôd medzi EÚ a tretími 

krajinami; zdôrazňuje, že na presadzovanie záväzkov tretích krajín je potrebná politická 

vôľa; vyzýva Komisiu, aby pravidelne podávala správy o vykonávaní hlavných zásad 

OSN v oblasti podnikania a ľudských práv všetkými členmi OSN; žiada o to, aby 

zástupcovia EÚ v rámci dialógov s tretími krajinami o ľudských právach sústavne 

zdôrazňovali tieto zásady a ďalšie medzinárodné normy týkajúce sa zodpovednosti 

podnikov; vyzýva EÚ, aby podporovala občiansku spoločnosť v tretích krajinách pri 

prispievaní do posúdení vplyvu; 

6. vyzýva okrem toho Komisiu, aby systematicky monitorovala vykonávanie doložiek o 

ľudských právach a aby Európskemu parlamentu pravidelne podávala správy o 

dodržiavaní ľudských práv v partnerských krajinách; vyzýva tiež Komisiu, aby stanovila 

nevyhnutné záruky s cieľom riešiť prípadné negatívne vplyvy obchodných dohôd na 

ľudské práva, a aby zohľadnila pripomienky vznesené domácimi poradnými skupinami a 

zmiešanými poradnými výbormi, ako aj zaviedla príslušné monitorovanie, mechanizmus 

pre podávanie sťažností a mechanizmus presadzovania s cieľom zabezpečiť, aby 

spoločnosti a investori dodržiavali ľudské práva; 

7. víta úsilie Komisie podporovať uplatňovanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a 

ľudských práv, globálneho paktu OSN, revidovaných usmernení OECD pre nadnárodné 

podniky, Trojstrannej deklarácie MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností 

a sociálnej politiky a normy ISO 26000 – Usmernenia pre oblasť sociálnej zodpovednosti 

a zároveň podporovať všetkých obchodných partnerov v tom, aby dodržiavali tieto 

medzinárodné zásady, pomáhať im pritom a monitorovať ich; domnieva sa, že by toto 

hľadisko prístupu k opravným prostriedkom  malo byť posilnené vo vnútroštátnych 

akčných plánoch a stratégiách EÚ v rámci hlavných zásad; opätovne zdôrazňuje význam 

účinného vykonávania týchto zásad a globálneho paktu; víta činnosť, ktorú doteraz 

vykonala medzivládna pracovná skupina, a vyzýva všetkých členov OSN, vrátane 

členských štátov EÚ, aby sa konštruktívnym spôsobom zapojili do rokovaní; víta štúdiu o 

riešení hrubého porušovania ľudských práv firmami prostredníctvom súdnych opravných 

prostriedkov, ktorú realizoval Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva; 

8. víta skutočnosť, že nový všeobecný systém preferencií (VSP) (nariadenie (EÚ) č. 

978/2012) nadobudol účinnosť 1. januára 2014; pripomína, že od partnerských krajín sa 

žiada, aby uplatňovali 27 hlavných medzinárodných dohovorov o ľudských právach a 

pracovné normy, ktoré sú uvedené v nariadení o VSP; zdôrazňuje, že Komisia musí 

monitorovať, ako krajiny využívajúce VSP+ uplatňujú tieto dohovory, a podávať o tom 

správy; vyzýva, aby sa pokračovalo v dialógu s krajinami VSP+, keďže takto môže mať 

EÚ najväčší vplyv na boj proti porušovaniu ľudských práv a môže byť pripravená 

pozastaviť výhody vyplývajúce z VSP+ v najzávažnejších prípadoch takéhoto 

porušovania; 

9. víta, že do smernice EÚ o zverejňovaní nefinančných informácií sa začlenila povinnosť 

veľkých podnikov podávať správy o ľudských právach a žiada o jej bezodkladné 

vykonávanie; vyjadruje svoju podporu usmerneniam OECD ako prostriedku na 

posilňovanie ustanovení o ľudských právach v súvislosti s obchodom; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje význam mechanizmov transparentnosti a justičnej spolupráce medzi krajinami; 

upozorňuje na rámec vykazovania na základe hlavných zásad OSN, referenčné hodnoty 

týkajúce sa ľudských práv pre podniky a cieľ integrovaného vykazovania a vyzýva všetky 
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zainteresované strany, aby dodržiavali uvedenú smernicu; 

10. zdôrazňuje, že stratégia EÚ Obchod pre všetkých zaväzuje EÚ k posilňovaniu iniciatív 

týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov a poukazuje na to, že to musí znamenať 

nové formy opatrení na úrovni EÚ vrátane dohody o novom akčnom pláne EÚ pre 

sociálnu zodpovednosť podnikov do roku 2020; 

11. vyzýva Komisiu, aby uplatnila novo sa objavujúce výsledky projektu Realizácia 

dlhodobej hodnoty pre spoločnosti a investorov, ktorý je momentálne realizovaný v rámci 

zásad OSN v oblasti zodpovedného investovania a globálneho paktu OSN, na vlastný fond 

EÚ nazvaný Európsky fond pre strategické investície a na svoj dialóg s investormi a na 

podporu koncepcie udržateľnej únie kapitálových trhov. 
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