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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že dodržování lidských práv, včetně hospodářských, kulturních, sociálních a 

environmentálních práv, práva na výživu, a zajištění řádné správy věcí veřejných, 

demokratických hodnot, míru, bezpečnosti a přístupu ke spravedlivému a účinnému 

systému soudnictví je nezbytnou podmínkou snižování chudoby, nerovnosti a dosažení 

rozvojových cílů tisíciletí; domnívá se, že lidská práva musí být součástí všech cílů a 

ukazatelů agendy na období po roce 2015; zdůrazňuje, že plnění této agendy musí být 

založeno na silných mechanismech transparentnosti a odpovědnosti;  uvádí, že závazky 

týkající se správy věcí veřejných a lidských práv jsou měřitelné a lze je sledovat; 

2. vyzývá EU, aby se na nadcházejících mezivládních jednáních důrazněji zasazovala o to, 

aby se lidskoprávní přístup a odstraňování nerovností staly základními pilíři 

celosvětového rozvoje v období po roce 2015, jež by měly být rovněž konkrétním 

způsobem zahrnuty do příslušných cílů; zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby agenda na 

období po roce 2015 zahrnovala mj. práva žen a dětí, řádnou správu věcí veřejných, 

demokracii a právní stát, svobodu sdružování, svobodu projevu, všeobecnou zdravotní 

péči, sexuální a reprodukční zdraví a práva, neboť jsou klíčovými prvky rozvoje; 

zdůrazňuje, že důležité místo v agendě na období po roce 2015 musí zaujímat propojení 

mezi migrací a rozvojem; 

3. zdůrazňuje, že cílem úsilí o celosvětový rozvoj, včetně úsilí EU a její vnější politiky, musí 

být dodržování základních lidských práv a důstojné postavení všech lidí; 

4. s velkými obavami konstatuje, že podle Mezinárodní organizace práce (MOP) žije zhruba 

21 milionů mužů, žen a dětí na světě v určitém typu otroctví; zdůrazňuje, že je nutné 

přistupovat k lidským právům komplexně jako k nedělitelné oblasti, tzn. prosazovat a 

důsledně a závazně dodržovat občanská a politická práva a hospodářská, sociální, kulturní 

a environmentální práva, jež jsou nezbytnou podmínkou rozvoje; zdůrazňuje nutnost řešit 

základní příčiny chudoby; v souladu s plněním Agendy důstojné práce MOP zdůrazňuje 

závazek dodržovat mezinárodní pracovní normy a vyzývá ke stanovení všeobecné 

minimální úrovně sociální ochrany; je přesvědčen o tom, že v rámci vnějších vztahů EU je 

třeba se více zaměřit na sociální otázky; lituje v této souvislosti, že EU nemá standardní 

vzor sociální doložky, která by se vkládala do všech jejích dohod o zahraničním obchodu; 

naléhavě proto vyzývá EU, aby do všech svých dohod o zahraničním obchodu zařadila 

kapitolu o rozvoji a sociální doložku, jež bude odrážet základní pracovní normy MOP; 

5. konstatuje, že zhoršující se bezpečnostní situace ve světě a finanční krize prohlubující se 

od zhroucení v roce 2008 vedly k většímu využívání dětské pracovní síly v nejchudších 

zemích světa, což by mohlo mít právní dopady na společnosti, které získávají zboží 

z rozvojového světa, a na jejich dobrou pověst; naléhavě vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby dále prosazovaly Mezinárodní program pro 

odstranění dětské práce, zejména v rozvojových zemích, kde odsouzeníhodný počet dětí 

musí pracovat, aby přispěly do rodinných rozpočtů; 
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6. poukazuje na skutečnost, že je třeba důrazněji usilovat o začlenění lidských práv a 

demokracie do všech oblastí rozvojové spolupráce; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a její 

delegace v rámci rozvojových programů a politik EU a prostřednictvím technické pomoci 

uplatňovaly lidskoprávní přístup a zejména nový soubor pracovních nástrojů; dále vybízí 

členské státy k tomu, aby lidskoprávní přístup uplatnily v rámci svých rozvojových politik 

a politik pomoci, např. tím, že v dialozích o rozpočtové a odvětvové podpoře budou 

zdůrazňovat význam transparentnosti, lidských práv, řádné správy věcí veřejných, 

demokracie a politické účasti; zároveň vyzývá EU k tomu, aby v souvislosti s rozvojovou 

pomocí dodržovala, podporovala a hájila zásady demokratické zodpovědnosti, zapojení 

občanské společnosti a transparentnosti (posledně jmenovanou zásadu v souladu se 

zárukou transparentnosti poskytovanou EU); 

7. konstatuje, že v rozvojových zemích se slabou vládou a velkými toky pomoci se vyskytuje 

také vyšší míra korupce, v důsledku čehož dochází k odklonu rozvojové pomoci od jejího 

zamýšleného účelu a k oslabení rozvoje lidských práv; vyzývá ESVČ, aby v zájmu 

dosažení pokroku v oblasti lidských práv ve třetích zemích podporovala rozvojové 

programy, ve kterých je humanitární pomoc spojena s transparentností; 

8. žádá, aby EU pomohla posílit vnitrostátní, regionální a mezinárodní mechanismy 

odpovědnosti, jako jsou Mezinárodní trestní soud a vnitrostátní soudní orgány, 

parlamenty, vnitrostátní instituce pro lidská práva a občanská společnost, pokud jde o 

jejich zahraniční činnost; 

9. uznává význam aktivního zapojení nevládních organizací do plánování, provádění a 

hodnocení ustanovení v oblasti lidských práv, tak aby byla zajištěna maximální účast 

občanské společnosti na tvorbě politik, a do zajišťování účinnosti ustanovení v oblasti 

lidských práv; 

10. žádá Evropskou komisi, aby přesvědčivěji a soudržněji bojovala proti diskriminaci nejvíce 

znevýhodněných skupin a skupin, jež jsou obecně diskriminovány a vylučovány z důvodů, 

jako je rasa, zdravotní postižení, status přistěhovalce nebo domorodého obyvatele, věk, 

sexuální orientace a pohlavní identita; 

11. lituje, že stále chybí komplexní přístup ke způsobu, jakým podniky celosvětově dodržují 

lidskoprávní normy, což některým státům a společnostem umožňuje obcházet je; 

zdůrazňuje, že proto je zapotřebí přijmout právně závazná pravidla o sociální 

odpovědnosti podniků; zejména vyzývá Komisi, aby zajistila účinná opatření pro zavedení 

rámce OSN „Chránit, dodržovat a napravovat“, který předložil zvláštní zástupce OSN pro 

podnikání a lidská práva John Ruggie, do praxe; rovněž tak trvá na tom, že je třeba zavést 

účinná nápravná opatření pro postih podniků, které prokazatelně porušily lidská práva, a 

zajistit odškodnění obětí těchto porušení; 

12. připomíná strategii EU pro období let 2011–2014 týkající se sociální odpovědnosti 

podniků, v níž vyzývá členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní plán provedení hlavních 

zásad OSN pro podnikání a lidská práva; 

13. konstatuje, že společnosti by to neměly považovat za problém, ale za příležitost vytvořit 

nový podnikatelský potenciál v regionech, které nejvíce potřebují udržitelné a odpovědné 

investice, a za způsob, kterým lze přispět k dodržování lidských práv v rozvojových 
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zemích; 

14. zdůrazňuje význam, jenž má soudržnost politik ve prospěch rozvoje pro dodržování 

lidských práv; za tímto účelem proto opakovaně zdůrazňuje, že je zapotřebí soudržnost 

politiky ve prospěch rozvoje realizovat v politikách EU a členských států, zejména o 

obchodní a zemědělské politice, přijetím nezbytných pokynů, hodnocení dopadů a režimů 

sledování a podávání zpráv; domnívá se, že EU by si v této otázce měla zachovat politické 

vedení; vyzývá proto EU, aby společně se zapojenými partnerskými zeměmi zahájila 

iniciativy na mezinárodní úrovni (v rámci OSN, G20 atd.) s cílem přetvořit soudržnost 

politik ve prospěch rozvoje ve všeobecný program; 

15. zdůrazňuje, že v několika zemích zapojených do systému GSP+ bylo hlášeno opakované 

porušování základních pracovních norem, aniž by to vedlo k pozastavení preferenčního 

zacházení, což je v rozporu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; naléhavě 

proto vyzývá k důslednému prosazování systému GSP+ a k současnému uplatňování 

vhodných transparentních mechanismů pro podávání zpráv a financování monitoringu 

zajišťovaného občanskou společností; rovněž lituje skutečnosti, že preferenční obchodní 

dohody EU nezajišťují efektivní mechanismy prosazování; zdůrazňuje proto, že do 

obchodních dohod je nutné systematicky zařazovat doložky o lidských právech, jejichž 

nezbytnou součástí bude i mechanismus pro vyřizování stížností; 

16. vyzývá EU k soustředěnému úsilí v boji proti zabírání půdy s tím, že v dotčených zemích 

a u podniků EU a dalších evropských podniků, které jsou v těchto zemích přítomny, bude 

prosazovat vhodné záruky, jež by tomuto jevu zabraňovaly; vyzývá k posouzení dopadu 

obchodní politiky EU na zabírání půdy, k uplatňování celosvětových dobrovolných 

pokynů pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu v souvislosti s národním 

zajišťováním potravin a k přijetí závazných pokynů, jež by zabírání půdy předcházely; 

vyzývá EU, aby se v souladu s doporučeními zvláštního zpravodaje OSN pro právo na 

potraviny zavázala k zásadnímu přechodu k agroekologii, jež je prostředkem k zajištění 

práva na výživu; 

17. s hlubokým znepokojením konstatuje, že porušováním lidských práv v souvislosti 

s těžbou zdrojů je obzvláště postihováno původní obyvatelstvo; vyzývá ESVČ, aby 

podporovala přísné právní rámce a iniciativy, jejichž cílem je dosažení transparentnosti a 

řádné správy věcí veřejných v důlní těžbě a v dalších těžařských odvětvích, které dodržují 

zásadu svobodného a informovaného souhlasu místních obyvatel získaného předem a 

deklaraci OSN o právech původních obyvatel; 

18. s hlubokým znepokojením konstatuje, že zranitelné skupiny jsou obzvláště postihovány 

porušováním lidských práv souvisejícím se zhoršováním stavu životního prostředí, neboť 

rozšiřování monokultur, těžby dřeva a infrastruktur a podpora využívání plynu a ropy, 

biopaliv, důlní těžby nebo velkých vodních elektráren vede k odlesňování a poškozování 

lesů; vyzývá Komisi, aby provedla 7. akční program pro životní prostředí a zavedla 

všeobecný plán pro řešení odlesňování a poškozování lesů a jejich dopadů na životní 

prostředí, sociální oblast a lidská práva;  

19. má za to, že by EU a její delegace měly identifikovat počáteční varovné příznaky, jako je 

například útlak menšin a porušování lidských práv, jež signalizují riziko možných 

konfliktů a humanitárních katastrof; vyzývá EU, aby navrhla osvědčené postupy pro 
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prosazování a ochranu lidských práv v období po katastrofě či konfliktu, jež by zvlášť 

zohlednily situaci zdravotně postižených osob, žen a dětí a jiných zranitelných skupin 

poskytováním údajů a přijímáním náležitých opatření konkrétně určených osobám se 

zdravotním postižením, vypracovaným plánům pro snížení rizika katastrof, které 

zohledňují osoby se zdravotním postižením, odbornou přípravou všech příslušných 

pracovníků ve službách a podíl dostupných nouzových obydlí a míst pro zmírnění 

následků katastrof. A tyto osvědčeny postupy by se zaměřovaly na prosazování lidských 

práv v rámci úsilí o odstraňování následků pohrom, obnovu a rekonstrukci a současně by 

dodržovaly humanitární zásady lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti a přístup 

k humanitární pomoci založený na potřebách; 

20. znovu připomíná, že je důležité odstranit všechny formy diskriminace a násilí na ženách a 

dívkách; vyzývá EU, aby stanovila jako jednu z předních priorit své vnější činnosti 

odstranění všech forem násilí, jako je domácí násilí, obchodování s lidmi, sexuální 

vykořisťování a sexuální obtěžování, a všech škodlivých praktik, včetně zneužívání dětí, 

předčasných nebo nucených sňatků a mrzačení ženských pohlavních orgánů; 

21. poukazuje na nutnost provázání bezpečnosti, rozvoje a lidských práv; v této souvislosti 

rozhodně odsuzuje používání sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech, převážně vůči 

ženám a malým dětem, k čemuž stále dochází v některých nestabilních rozvojových 

státech, jako je například Demokratická republika Kongo a především její východní 

regiony, což je již dlouhodobě odsuzováno ze strany OSN, místních orgánů a nevládních 

organizací i držitele Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za rok 2014 Denise 

Mukwegeho; vyzývá EU a členské státy k zajištění toho aby provádění politik v oblasti 

azylu, migrace a hraničních kontrol bylo v souladu s mezinárodním právem lidských práv; 

22. s politováním konstatuje, že obecná část výroční zprávy EU čítající 153 stran neobsahuje 

samostatnou kapitolu, jež by byla věnována rozvoji, a že tomuto tématu jsou věnovány 

pouze dvě půlstrany textu. 
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