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B8-0473/2018 

Usnesení Evropského parlamentu o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by 

upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního 

charakteru z hlediska lidských práv 

(2018/2763(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 2, 3, 21 a 23 Smlouvy o Evropské unii (SEU), 

– s ohledem na čl. 207 odst. 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii, jak jej přijala Rada 

pro zahraniční věci dne 25. června 2012, a na akční plán pro lidská práva a demokracii 

na období 2015–2019, který Rada přijala dne 20. července 2015, 

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

schválila Rada OSN pro lidská práva ve své rezoluci 17/4 ze dne 16. června 2011, 

– s ohledem na strategii Komise „Obchod pro všechny“, 

– s ohledem na odvětvové pokyny Komise k provádění obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv1, 

– s ohledem na průběžnou zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského 

vyznání nebo přesvědčení Heinera Bielefeldta určenou Valnému shromáždění OSN, 

která se zaměřuje na opatření k odstranění náboženské nesnášenlivosti a diskriminace 

na pracovišti2, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 14. července 2015 o stavu 

provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv (SWD(2015)0144), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 k provádění doporučení Parlamentu 

z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv 

a sociální odpovědnosti podniků3, 

– s ohledem na stanovisko Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) s názvem 

„Zlepšování přístupu k opravným prostředkům v oblasti obchodu a lidských práv na 

úrovni EU“4, 

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva 26/9 ze dne 26. června 2014, v níž 

bylo rozhodnuto o „ustavení otevřené mezivládní pracovní skupiny pro nadnárodní 

společnosti a další podniky z hlediska lidských práv, jejímž úkolem je vypracovat 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-

guiding-principles-business-and-hum-0_en 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf  
3 Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 19. 
4Stanovisko agentury FRA – 1/2017 [B-HR]. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf
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právně závazný mezinárodní nástroj, kterým se bude na základě mezinárodního práva 

v oblasti lidských práv regulovat činnost nadnárodních společností a dalších podniků“, 

– s ohledem na iniciativu OSN s názvem „Global Compact“1, 

– s ohledem na pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, 

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování 

podniků, 

– s ohledem na právo dítěte a obchodní zásady vypracované fondem UNICEF, 

– s ohledem na závěry Rady o podnikání a lidských právech přijaté dne 20. června 2016, 

– s ohledem na doporučení Rady Evropy členským státům o lidských právech a podnikání 

přijaté dne 2. března 2016, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2018 o rovnosti žen a mužů v obchodních 

dohodách EU2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských 

právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o strategii EU-Afrika: urychlení 

rozvoje4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o stěžejní iniciativě EU pro oděvní 

průmysl5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských 

právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o výroční zprávě o provádění 

společné obchodní politiky7, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o zvýšení účinnosti rozvojové 

spolupráce8, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o odpovědnosti podniků za závažné 

porušování lidských práv ve třetích zemích9, 

                                                 
1 https://www.unglobalcompact.org/  
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0066.  
3 Přijaté texty, P8_TA(2017)0494. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0448. 
5 Úř. věst C 298, 23.8.2018, s. 100. 
6 Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 57. 
7 Přijaté texty, P8_TA(2018)0230. 
8 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 36. 
9 Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 125. 

https://www.unglobalcompact.org/
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– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o boji proti obchodování s lidmi ve 

vnějších vztazích EU1, 

– s ohledem na studii zadanou podvýborem pro lidská práva „Provádění obecných zásad 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv“2, 

– s ohledem na otázky místopředsedkyni Komisi, vysoké představitelce Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi a Radě o příspěvku EU k závaznému 

nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků 

přeshraniční povahy z hlediska lidských práv (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-

000075/2018 – B8-0403/2018 a O-000078/2018 – B8-0404/2018), 

– s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, 

demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že 

činnost Unie na mezinárodní scéně (včetně její politiky v oblasti rozvoje a obchodní 

politiky) musí spočívat na těchto zásadách; 

B. vzhledem k tomu, že lidské právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství znamená, 

že korporátní etika uplatňovaná organizacemi založenými na náboženské víře by měla 

být dodržována a chráněna a že by na tyto organizace neměly být vznášeny požadavky, 

které jsou v rozporu s jejich základními hodnotami a etickými zásadami nebo které je 

podrývají; vzhledem k tomu, že to rovněž znamená, že organizace založené na 

náboženské víře by měly mít právo vyžadovat, aby jejich zaměstnanci a poskytovatelé 

služeb respektovali jejich základní hodnoty a etické zásady a nepodrývali je a aby jim 

nebylo při jejich práci nebo profesní činnosti činěno příkoří;  

C. vzhledem k tomu, že je prokázáno, že volný obchod a investice výrazně přispívají ke 

snižování chudoby; 

D. vzhledem k tomu, že rozvoj by měl kráčet ruku v ruce se sociálním pokrokem a řádnou 

správou věcí veřejných, a vzhledem k tomu, že rozvoj, volný obchod a lidská práva se 

mohou navzájem ovlivňovat a mohou se navzájem posilovat; 

E. vzhledem k tomu, že státy by měly jasně stanovit požadavek, aby všechny společnosti 

při veškeré své činnosti dodržovaly lidská práva; 

F. vzhledem k tomu, že iniciativa OSN Global Compact vyzývá podniky, aby v rámci své 

sféry vlivu přijaly, podporovaly a schválily soubor nejdůležitějších hodnot týkajících se 

lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci, zavázaly se k 

jejich dodržování a dobrovolně se jimi řídily při své činnosti; 

G. vzhledem k tomu, že společnosti jsou jedním z hlavních aktérů hospodářské 

globalizace, finančních služeb a mezinárodního obchodu a žádá se po nich, aby 

dodržovaly všechny příslušné právní předpisy a platné mezinárodní smlouvy a lidská 

                                                 
1 Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 47. 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf nebo 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)578031
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práva; vzhledem k tomu, že tyto podniky se mohou někdy dopouštět nebo mohou 

napomáhat porušování lidských práv, a vzhledem k tomu, že také mohou hrát 

významnou úlohu tím, že budou poskytovat pozitivní podněty v oblasti podpory 

lidských práv, demokracie, environmentálních norem a sociální odpovědnosti podniků; 

H. vzhledem k tomu, že EU hrála vůdčí úlohu při vyjednávání a provádění řady iniciativ 

globální odpovědnosti, které jdou ruku v ruce s podporou a dodržováním mezinárodních 

norem v oblasti podnikání a lidských práv; 

I. 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; 

J. vzhledem k tomu, že studie zadaná v roce 2017 podvýborem Evropského parlamentu 

pro lidská práva s názvem „Provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv“ jasně ukazuje, že členské státy EU pokročily při provádění těchto 

obecných zásad v globálním měřítku nejdále, mají nejvíce národních akčních plánů, 

které se již uskutečňují; 

K. vzhledem k tomu, že systém odpovědnosti podniků za porušování lidských práv je v 

současné době předmětem jednání v rámci OSN; 

1. konstatuje, že globalizace a rostoucí internacionalizace obchodních aktivit a 

dodavatelských řetězců zvýší význam úlohy, kterou podniky při zajišťování dodržování 

lidských práv hrají, a vytváří situaci, v níž jsou pro zamezení porušování lidských práv 

ve třetích zemích zásadně důležité mezinárodní normy a pravidla; 

2. je pevně přesvědčen o tom, že soukromý sektor je významným partnerem při 

dosahování cílů udržitelného rozvoje a při mobilizaci dodatečných zdrojů v oblasti 

rozvoje; zdůrazňuje, že vzhledem ke stále důležitější úloze subjektů soukromého 

sektoru v rozvojové spolupráci musí tyto subjekty sladit svou činnost se zásadami 

účinnosti rozvoje a řídit se zásadami odpovědnosti podniků po celou dobu životního 

cyklu projektů; 

3. podporuje plné provádění zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a vyzývá 

všechny státy, aby vypracovaly a přijaly vnitrostátní plány pro rychlé, účinné a 

komplexní provádění uvedených zásad; 

4. konstatuje, že stále chybí celosvětový přístup k tomu, jakým způsobem mají nadnárodní 

společnosti dodržovat lidská práva; 

5. znovu potvrzuje, že je naléhavě zapotřebí jednat účinně a soudržně na všech úrovních, 

včetně vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovně, s cílem účinně řešit porušování 

lidských práv nadnárodními společnostmi a právní problémy vyplývající z 

extrateritoriálního rozměru; 

6. bere na vědomí zahájení prací v rámci Organizace spojených národů prostřednictvím 

mezivládní pracovní skupiny (IGWG) za účelem vytvoření potencionálně závazného 

nástroje OSN pro nadnárodní společnosti a další podniky z hlediska lidských práv, a 

domnívá se, že v oblasti podpory a ochrany lidských práv je to krok vpřed; zdůrazňuje, 
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že odpovědnost za lidská práva a odpovědnost za jejich porušení by neměla záviset na 

právní formě nebo druhu vlastnictví podniku; zdůrazňuje, že jakékoli další právní 

závazky uložené podnikům by měly být přizpůsobeny jejich velikosti a schopnosti 

reagovat; 

7. konstatuje, že řada zemí se tohoto procesu neúčastní; zdůrazňuje, že EU a její členské 

státy by se měly připojit k novému potenciálně právně závaznému nástroji, budou-li 

jeho základní premisy náležitě zohledněny; dále zdůrazňuje, že aby taková závazná 

dohoda byla celosvětově účinná, je nezbytné, aby ji velká většina států ratifikovala a 

dodržovala; 

8. domnívá se, že přistoupení EU k právně závaznému nástroji OSN bude vyžadovat, aby 

tento nástroj nepřekračoval právní předpisy EU; 

9. znovu připomíná svoji výzvu EU a členským státům, aby v rámci tohoto mezivládního 

procesu zahájily skutečné a konstruktivní jednání; 

10. vyzývá členské státy OSN, aby zajistily, že jednání vedoucí k uzavření smlouvy budou 

vedena transparentním a informativním způsobem a v konzultaci s širokou škálou 

zainteresovaných stran, jichž se smlouva potenciálně týká; 

11. vyzývá EU, aby zajistila, aby každá revize nebo budoucí strategický dokument 

související se strategickým rámcem a akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii 

zahrnoval jasné cíle a měřitelná kritéria pro účast EU na jednání o smlouvě OSN; 

12. rozhodl se, že bude proces jednání IGWG nadále pozorně sledovat; 

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropské službě pro 

vnější činnost. 

 


