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SUGGESTIONS 

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

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv vrátane hospodárskych, kultúrnych, sociálnych 

a environmentálnych  práv, prístupu k potravinám, dobrej správy vecí verejných, 

demokratických hodnôt, mieru, bezpečnosti a prístupu k spravodlivému a účinnému 

súdnictvu je základným predpokladom zníženia chudoby, nerovnosti a dosiahnutia 

miléniových rozvojových cieľov; domnieva sa, že ľudské práva musia byť plošne 

prítomné vo všetkých cieľoch, zámeroch a ukazovateľoch programu po roku 2015; 

zdôrazňuje, že program musí byť založený na pevných mechanizmoch transparentnosti 

a zodpovednosti; uvádza, že záväzky týkajúce sa správy vecí verejných a ľudských práv 

sú merateľné a možno ich monitorovať; 

2. vyzýva EÚ, aby sa počas budúcich medzivládnych rokovaní intenzívnejšie usilovala 

zabezpečiť, že prístup založený na dodržiavaní ľudských práv a zmenšovanie rozdielov 

budú predstavovať základy globálneho rozvoja po roku 2015 a stanú sa aj konkrétnou 

súčasťou samotných cieľov a cieľových hodnôt; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, 

aby súčasťou agendy po roku 2015 boli okrem iného práva žien, práva detí, dobrá správa 

vecí verejných, demokracia a zásada právneho štátu, právo na združovanie a slobodu 

prejavu, všeobecná zdravotná starostlivosť a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, 

pretože sú kľúčovými prvkami rozvoja; zdôrazňuje, že súvislosť medzi migráciou 

a rozvojom musí mať v programe po roku 2015 dôležité miesto; 

3. zdôrazňuje, že úsilie v oblasti globálneho rozvoja vrátane úsilia EÚ a jej vonkajšej 

činnosti musí byť zamerané na zabezpečenie dodržiavania základných ľudských práv 

a rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí; 

4. s veľkým znepokojením konštatuje, že podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP) sa 

približne 21 miliónov mužov, žien a detí na celom svete nachádza v istej forme otroctva; 

vyzdvihuje potrebu zaoberať sa ľudskými právami uceleným a komplexným spôsobom, 

s dôrazom na občianske, politické, hospodárske, sociálne, kultúrne a environmentálne 

práva a pevným a záväzným odhodlaním presadzovať ich, pretože bez týchto práv nie je 

možné dosiahnuť rozvoj; zdôrazňuje potrebu bojovať proti hlavným príčinám chudoby; 

vyzdvihuje povinnosť dodržiavať medzinárodné pracovné normy v súlade s plnením 

programu dôstojnej práce MOP a žiada, aby sa stanovilo všeobecné minimum sociálnej 

ochrany; zastáva názor, že sociálne otázky by mali mať vo vonkajších vzťahoch EÚ 

významnejšie miesto; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie, že EÚ nedisponuje 

štandardným formátom pre „sociálnu doložku“, ktorá sa má zahrnúť do všetkých dohôd 

o vonkajšom obchode; preto naliehavo vyzýva EÚ, aby do všetkých svojich dohôd 

o vonkajšom obchode začlenila kapitolu o rozvoji a sociálnu doložku zohľadňujúcu 

základné pracovné normy MOP; 

5. konštatuje, že zhoršujúca sa bezpečnostná situácia vo svete a finančná kríza, ktorá 

vypukla v roku 2008, viedli k zvýšeniu miery využívania detskej práce v 

najchudobnejších krajinách sveta a mohli by mať právne následky a ohroziť dobré meno 

spoločností, ktoré získavajú tovar v rozvojových krajinách; naliehavo vyzýva 
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podpredsedníčku Komisie /vysokú predstaviteľku a ESVČ, aby ďalej podporovali 

Medzinárodný program na odstraňovanie detskej práce, a to najmä v rozvojových 

krajinách, v ktorých musí poľutovaniahodné množstvo detí pracovať, aby zvýšili príjmy 

rodiny; 

6. zdôrazňuje skutočnosť, že na zahrnutie ľudských práv a demokracie do rozvojovej 

spolupráce je potrebné vynaložiť viac úsilia; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej 

delegácie v programoch a politikách EÚ a prostredníctvom technickej pomoci v rámci 

rozvojovej pomoci uplatňovali prístup založený na dodržiavaní ľudských práv, najmä 

pokiaľ ide o nový nástroj; rovnako nabáda členské štáty, aby vo svojej rozvojovej politike 

a politike rozvojovej pomoci uplatňovali prístup založený na dodržiavaní ľudských práv, 

napríklad upozorňovaním na význam transparentnosti, ľudských práv, dobrej správy vecí 

verejných, demokracie a politickej účasti v rámci dialógov o rozpočtovej a sektorovej 

podpore; zároveň vyzýva EÚ, aby rešpektovala, presadzovala a obhajovala demokratickú 

zodpovednosť, účasť občianskej spoločnosti a transparentnosť rozvojovej pomoci (v 

poslednom prípade na základe záruky transparentnosti EÚ); 

7. konštatuje, že tretie krajiny so slabou verejnou správou a veľkými tokmi pomoci majú aj 

vyššiu mieru korupcie, v dôsledku ktorej sa mení plánovaný účel rozvojovej pomoci a 

ktorá oslabuje rozvoj ľudských práv; vyzýva ESVČ, aby podporovala rozvojové 

programy, v rámci ktorých idú humanitárna pomoc a transparentnosť ruka v ruke v 

záujme podpory ľudských práv v tretích krajinách; 

8. vyzýva Európsku úniu, aby pomohla posilniť vnútroštátne, regionálne a medzinárodné 

mechanizmy zodpovednosti, ako je Medzinárodný trestný súd, vnútroštátne súdnictvo, 

parlamenty, národné inštitúcie pre ľudské práva a občiansku spoločnosť, a ich vonkajšie 

politické opatrenia; 

9. uznáva význam aktívnej účasti MVO na plánovaní, vykonávaní a hodnotení ustanovení 

týkajúcich sa ľudských práv v záujme zabezpečenia čo najväčšej účasti občianskej 

spoločnosti na tvorbe politiky a zabezpečenia účinnosti ustanovení o ľudských právach; 

10. žiada Európsku komisiu o dôraznejšie a súdržnejšie opatrenia v boji proti diskriminácii 

najviac znevýhodnených a často diskriminovaných skupín, ktoré sú vylučované z dôvodu 

rasy, zdravotného postihnutia, postavenia migranta alebo domorodého obyvateľa, veku, 

sexuálnej orientácie a rodovej identity; 

11. vyjadruje poľutovanie, že ešte stále chýba ucelený prístup, pokiaľ ide o spôsob, akým 

spoločnosti na celom svete dodržiavajú normy v oblasti ľudských práv, a že to niektorým 

štátom a podnikom umožňuje obchádzanie takýchto pravidiel; preto zdôrazňuje potrebu 

prijatia právne záväzných pravidiel o sociálnej zodpovednosti podnikov; konkrétne 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné opatrenia potrebné na fungovanie rámca OSN s 

názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať, ktorý predložil osobitný zástupca OSN pre 

oblasť podnikania a ľudských práv John Ruggie; takisto trvá na tom, že je potrebné 

stanoviť účinné opatrenia s cieľom sankcionovať podniky vinné z porušovania ľudských 

práv a poskytnúť odškodnenie obetiam takéhoto porušovania; 

12. pripomína stratégiu EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 –

 2014, v ktorej sa členské štáty vyzývajú, aby vypracovali národný plán na zavedenie 
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hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; 

13. konštatuje, že namiesto výzvy by to spoločnosti mali považovať za príležitosť na 

vytvorenie nového obchodného potenciálu v tých regiónoch, ktoré najviac potrebujú 

udržateľné a zodpovedné investície, a za prostriedok prispievajúci k dodržiavaniu 

ľudských práv v rozvojových krajinách; 

14. zdôrazňuje význam súdržnosti politík v záujme rozvoja pre zabezpečenie dodržiavania 

ľudských práv; na tento účel opätovne pripomína potrebu účinného prijatia usmernení, 

posúdení vplyvu, ako aj mechanizmov monitorovania a podávania správ, aby sa súdržnosť 

politík v záujme rozvoja stala reálnou súčasťou politík Únie aj politík členských štátov, 

najmä v oblasti obchodu a poľnohospodárstva; zastáva názor, že EÚ by si v tejto 

súvislosti mala zachovať politické vedenie; vyzýva preto EÚ, aby spolu so zúčastnenými 

partnerskými krajinami pracovala na vytvorení medzinárodných iniciatív (v rámci OSN, 

G20 atď.) s cieľom zmeniť súdržnosť politík v záujme rozvoja na všeobecný program; 

15. zdôrazňuje, že z viacerých krajín so štatútom VSP+ boli hlásené opakované prípady 

porušovania základných pracovných noriem, ale neviedlo to k pozastaveniu preferencií, 

čo je v rozpore so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja; naliehavo žiada okamžité 

skutočné presadzovanie štatútu VSP+, ktorý by sa uplatňoval paralelne s vhodným 

mechanizmom transparentného podávania správ a monitorovaním poskytovania 

finančných prostriedkov občianskej spoločnosti; takisto považuje za poľutovaniahodné, že 

preferenčné obchodné dohody neobsahujú skutočné mechanizmy presadzovania; v súlade 

s tým zdôrazňuje význam systematického začleňovania doložiek o ľudských právach do 

obchodných dohôd a potrebu uvádzať v týchto doložkách mechanizmus na predkladanie 

sťažností; 

16. žiada, aby EÚ vyvíjala sústredené úsilie proti zaberaniu pôdy tým, že sa budú podporovať 

primerané záruky s cieľom predchádzať tomuto zaberaniu v príslušných krajinách 

a v iných európskych podnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v týchto krajinách; žiada 

posúdenie vplyvu obchodnej politiky EÚ na zaberanie pôdy, uplatňovanie globálnych 

dobrovoľných usmernení pre zodpovednú správu držby pôdy, rybné hospodárstvo a lesy v 

kontexte národnej potravinovej bezpečnosti a prijatie záväzných usmernení v záujme 

predchádzania zaberaniu pôdy; vyzýva EÚ, aby sa v súlade s odporúčaniami osobitného 

spravodajcu OSN pre právo na výživu zaviazala k zásadnej zmene, na základe ktorej sa 

začne uplatňovať agroekológia ako prostriedok zaručujúci právo na výživu; 

17. s hlbokým znepokojením poznamenáva, že porušovaním ľudských práv je v súvislosti s 

ťažbou surovín obzvlášť zasiahnuté domorodé obyvateľstvo; vyzýva ESVČ, aby 

podporovala prísne právne rámce a iniciatívy zamerané na transparentnosť a dobrú správu 

vecí verejných v oblasti ťažby a v ostatných odvetviach zdrojov, ktoré rešpektujú 

slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas miestneho obyvateľstva a Deklaráciu 

OSN o právach domorodého obyvateľstva; 

18. s hlbokým znepokojením konštatuje, že zraniteľné skupiny sú obzvlášť postihnuté 

porušovaním ľudských práv v súvislosti s poškodzovaním životného prostredia, lebo 

rozširovanie monokultúrnych plantáží, ťažba, infraštruktúra a podpora rozvoja plynu 

a ropy, biopalivá, dolovanie alebo veľké hydroelektrárne sú hlavnou príčinou 

odlesňovania a poškodzovania lesov; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila siedmy 
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environmentálny akčný program a zaviedla komplexný plán na riešenie problematiky 

odlesňovania a poškodzovania lesov, ako aj jej vplyvu na životné prostredie, sociálne 

a ľudské práva;  

19. zastáva názor, že EÚ vrátane svojich delegácií by mala rozoznať včasné varovné signály, 

napríklad utláčanie menšín a porušovanie ľudských práv, ktoré upozorňujú na potenciálne 

konflikty a humanitárne katastrofy; vyzýva EÚ, aby vypracovala osvedčené postupy 

presadzovania a ochrany ľudských práv v situáciách po katastrofách a po konfliktoch s 

osobitným dôrazom na osoby so zdravotným postihnutím, ženy a deti a iné zraniteľné 

skupiny prostredníctvom poskytovania údajov a prijatia príslušných opatrení týkajúcich sa 

konkrétnych odkazov na ľudí so zdravotným postihnutím, dostupnosti plánov na 

znižovanie rizika katastrof pre ľudí so zdravotným postihnutím, odbornej prípravy pre 

všetkých príslušných služobných zamestnancov a podielu dostupných núdzových 

prístreškov a miest na zmierňovanie následkov katastrof, pričom dôraz sa bude klásť na 

to, aby sa pri zabezpečovaní podpory, obnovy a rekonštrukcie zohľadňovali ľudské práva 

a zároveň dodržiavali humanitárne zásady, ktorými sú humanita, nestrannosť, neutralita a 

nezávislosť, ako aj prístup k humanitárnej pomoci vychádzajúci z potrieb; 

20. znovu zdôrazňuje dôležitosť odstránenia všetkých foriem diskriminácie a násilia voči 

ženám a dievčatám; vyzýva EÚ, aby ustanovila odstránenie všetkých foriem násilia, ako 

je domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie a sexuálne 

obťažovanie, ako aj všetkých škodlivých praktík zahŕňajúcich deti, skoré alebo nútené 

manželstvá a mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako jednu z hlavných priorít svojej 

vonkajšej činnosti; 

21. zdôrazňuje význam prepojenia bezpečnosti, rozvoja a ľudských práv; v tejto súvislosti 

ostro odsudzuje používanie sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch, a to prevažne 

násilia páchaného na ženách a malých deťoch, ku ktorému naďalej bežne dochádza v 

niektorých nestabilných rozvojových krajinách, napríklad v Konžskej demokratickej 

republike, najmä v jej východných provinciách, a ktoré už celé roky kritizujú OSN, 

miestne orgány, MVO a tiež doktor Denis Mukwege, nositeľ Sacharovovej ceny 

Európskeho Parlamentu za rok 2014; vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že pri 

uplatňovaní politík v oblasti azylu, migrácie a hraničných kontrol sa budú riadiť 

medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; 

22. s poľutovaním konštatuje, že všeobecná časť výročnej správy EÚ, ktorá má 153 strán, 

neobsahuje osobitnú kapitolu o rozvoji, ale že tejto tematike sú konkrétne venované len 2 

polstrany;
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