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NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže EÚ je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, 

demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; keďže jej 

činnosť na medzinárodnej scéne vrátane obchodnej politiky „[sa riadi týmito] zásadami“1, 

podľa zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja má byť v súlade s cieľmi rozvojovej 

politiky a jej cieľom odstránenia chudoby, má byť zameraná na plnenie cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja a má byť transparentná; 

B. keďže globálne hodnotové reťazce sa stali dôležitým prvkom globálnych produkčných 

modelov; keďže nedostatočná regulácia globálnych hodnotových reťazcov je jedným z 

prvkov narúšajúcich pracovné práva a keďže komplexnosť týchto reťazcov potvrdzuje 

potrebu zvýšenej a predvídavej angažovanosti v EÚ aj za jej hranicami s cieľom 

zabezpečiť primerané riadenie týchto globálnych hodnotových reťazcov v záujme 

inkluzívneho a udržateľného rastu; 

C. keďže niekoľko medzinárodných dohovorov, usmernení a pravidiel má za cieľ zabrániť 

porušovaniu ľudských práv a keďže krajiny sú povinné plniť ich a vytvárať vhodné 

právne a ekonomické podmienky pre fungovanie podnikov a ich začlenenie do globálnych 

dodávateľských reťazcov; 

D. keďže nedostatok etického správania v oblasti obchodu je jedným z dôsledkov oslabenia 

až absencie nestrannej verejnej moci, ktorá by slúžila všeobecnému záujmu občanov; 

keďže okrem iného sú pre vývozné spracovateľské zóny ako súčasť globálnych 

hodnotových reťazcov často charakteristické výnimky z pracovnoprávnych a daňových 

predpisov a tieto zóny prispievajú k vzniku vážnych problémov v súvislosti s dôstojnou 

prácou a obmedzeniami, pokiaľ ide o odborové zväzy; 

E. keďže EÚ a jej členské štáty, ktoré spoločne predstavujú najväčší svetový trh a hlavného 

poskytovateľa pomoci obchodu, môžu a mali by túto pozíciu využívať na to, aby sa 

globálne hodnotové reťazce stali udržateľnejšie a inkluzívnejšie, a propagovať hodnoty, 

ako sú trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva, spravodlivý a etický obchod, a to najmä pre 

najchudobnejších obyvateľov; keďže v obchodných dohodách by sa malo uznávať právo 

rozvojových krajín na reguláciu vo verejnom záujme; 

F. keďže obchodné stimuly VSP a VSP+ poskytujú rozvojovým krajinám lepší prístup na trh 

výmenou za dodržiavanie pracovných, environmentálnych a pracovných noriem; 

1. poznamenáva, že intenzívnejšia globalizácia a komplexnosť hodnotových reťazcov 

zvyšuje význam úlohy, ktorú zohrávajú podniky pri uplatňovaní a dodržiavaní ľudských 

práv vrátane práv detí a environmentálnej udržateľnosti; dodáva, že správanie podnikov 

môže výrazne ovplyvniť rozvoj a blaho ľudí, a to pozitívne aj negatívne; so znepokojením 

však konštatuje, že existujúce normy, zásady a mechanizmy nápravy týkajúce sa 

podnikania a ľudských práv v medzinárodnom práve sú stále roztrieštené, že pri 

vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré boli 

                                                 
1 Zmluva o Európskej únii. 
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jednohlasne odsúhlasené na pôde OSN s plnou podporou členských štátov EÚ, ako aj na 

ceste k záväzným pravidlám pre zodpovednosť podnikov, bol dosiahnutý len malý 

pokrok; 

2. zdôrazňuje, že globalizácia hodnotových reťazcov môže pomôcť rozvojovým krajinám 

začleniť sa do globálneho hospodárstva, obmedziť chudobu a vytvárať pracovné miesta, 

pričom zároveň zvyšuje výrobnú kapacitu, a to aj šírením technológií a zručností; so 

znepokojením však konštatuje, že využívanie neštandardných foriem zamestnávania, 

neformálnej práce a niektorých foriem využívania subdodávateľov v globálnom 

dodávateľskom reťazci oslabilo kolektívne dohody; odsudzuje výskyt detskej práce a 

nútenej práce v niektorých globálnych dodávateľských reťazcoch, ktorý je kritický v 

nižších segmentoch reťazca, najmä v tých častiach dodávateľských reťazcov, ktoré sú 

spojené s neformálnou ekonomikou; rovnako pripomína, že rastie zamestnanosť žien, ale 

stále sú nadmerne zastúpené na pracovných miestach s nízkou úrovňou zručností a nízkou 

mzdou, že nemajú prístup k opatreniam sociálnej ochrany vrátane ochrany materstva a že 

sú príliš často vystavené diskriminácii a sexuálnemu obťažovaniu; 

3. upozorňuje, že pre globálnu konkurencieschopnosť je dôležitý spoľahlivý prístup k 

surovinám a zároveň zdôrazňuje, že jednou najväčších výziev pre rozvojové krajiny je 

dostať sa prostredníctvom hospodárskej diverzifikácie vyššie v rámci globálneho 

hodnotového reťazca, čo si vyžaduje prijatie spravodlivých globálnych obchodných 

pravidiel orientovaných na rozvoj; 

4. je znepokojený skutočnosťou, že niektoré nadnárodné podniky majú prospech z 

medzinárodného obchodného systému a využívajú mnoho existujúcich právnych medzier, 

aby unikli zodpovednosti za trestné činy proti životnému prostrediu a za porušovanie 

ľudských práv, ku ktorým vedie ich činnosť; žiada o takú obchodnú politiku EÚ, ktorou sa 

zabraňuje podporovaniu osobitných privilégií pre investorov bez toho, aby sa im ukladali 

povinnosti; zdôrazňuje význam uplatňovania, presadzovania a transponovania 

existujúcich právnych predpisov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni; 

5. konštatuje, že obchodná politika EÚ môže byť nástrojom na boj proti negatívnym 

dôsledkom správania štátov a podnikov, korupcie, vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 

sociálneho dampingu a detskej práce; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky 

rozvojové projekty financované EÚ vrátane projektov kombinovaného financovania boli 

nielen v plnom súlade so zásadami účinnosti rozvoja dohodnutými na medzinárodnej 

úrovni, ale aby takisto plne rešpektovali zásadu slobodného, predchádzajúceho a 

informovaného súhlasu, ako je stanovené v dohovore Medzinárodnej organizácie práce 

(MOP) č. 169; 

6. zdôrazňuje, že podniky v rámci ich medzinárodných aktivít musia brať do úvahy potrebu 

dodržiavať základné hodnoty a normy, najmä v oblasti ľudských práv, a zdôrazňuje, že s 

cieľom dosiahnuť inkluzívny a udržateľný hospodársky rast je potrebné zapojiť súkromný 

sektor a zodpovedný manažment globálnych hodnotových reťazcov; 

7. opätovne potvrdzuje naliehavú potrebu konať trvalým, účinným a súdržným spôsobom na 

vnútroštátnej, regionálnej, európskej a globálnej úrovni s cieľom účinne riešiť právne 

problémy vyplývajúce z extrateritoriálneho rozmeru podnikov a ich konania a súvisiacu 

neistotou, pokiaľ ide o to, kde leží zodpovednosť za porušovanie ľudských práv; 
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8. uznáva v tejto súvislosti pokrok dosiahnutý od vzniku paktu udržateľnosti pre Bangladéš a 

vyzýva Komisiu, aby rozšírila takéto rámce aj na iné odvetvia a posilnila spoločnú 

zodpovednosť podnikov a iniciatívy povinnej náležitej starostlivosti, ktoré rozširujú 

rozsah pôsobnosti existujúceho nariadenia EÚ o ťažbe dreva a nového nariadenia EÚ o 

nerastných surovinách na ďalšie odvetvia, ako je odevný priemysel; 

9. opakovane vyzýva EÚ a členské štáty uvedené v uznesení z 25. októbra 2016 o 

zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách1, ktoré 

schválila prevažná väčšina, aby zabezpečili, že veľké spoločnosti a ich subdodávatelia, 

ktorí pôsobia v rámci ich dodávateľského reťazca v jurisdikcii členských štátov, ako aj v 

tretích krajinách, budú zisťovať nepriaznivé vplyvy v oblasti ľudských práv a 

environmentálne vplyvy pri svojej činnosti v hodnotových reťazcoch, kdekoľvek budú 

vznikať, a budú im predchádzať, zmierňovať ich a zodpovedať za ne, a zároveň že sa 

podniknú kroky zamerané na stanovenie záväzných pravidiel a odstránenie existujúcich 

súdnych prekážok v konaniach na súdoch členských štátov týkajúcich sa údajného 

porušovania ľudských práv podnikmi, ktoré majú akýkoľvek vzťah s EÚ; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia za posledných pár mesiacov neprijala takmer žiadne 

opatrenia a Parlamentu neboli predložené žiadne následné kroky v súvislosti s jeho 

uznesením; povzbudzuje podniky MOP a iné zainteresované strany, aby ich prácou boli 

dosahované rovnaké ciele; 

10. podporuje všetky globálne iniciatívy boja proti korupcii, ako sú iniciatíva pre 

transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI), Kimberleyský proces, Medzinárodná 

konferencia o oblasti Veľkých jazier (ICGLR), zásady stanovené v iniciatíve OSN pre 

podniky s názvom Global Compact, usmernenia OECD pre nadnárodné podniky a 

usmernenia OECD pre náležitú starostlivosť v zodpovedných dodávateľských reťazcoch 

nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí; pripomína 

povinnosť producentských krajín, ktorá spočíva najmä vo vykonávaní a presadzovaní 

príslušných právnych predpisov, a to aj v oblasti vytvárania právneho štátu a boja proti 

korupcii; 

11. pripomína program cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a jeho udržateľné 

vytváranie, udržateľné presadzovanie a prístupy dôstojnej práce, a vyzýva Komisiu, aby 

transparentným spôsobom uvádzala odkaz na každý príslušný cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja vo svojich správach; opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby 

využívali obchod na podporu trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných 

v súlade so zásadami súdržnosť politík v záujme rozvoja; zdôrazňuje, že obchodné a 

investičné dohody EÚ uzatvorené s rozvojovými krajinami by mali byť v súlade s cieľmi 

trvalo udržateľného rozvoja; pripomína právo rozvojových krajín regulovať investície tak, 

aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov a povinností všetkých investorov vrátane 

zahraničných investorov, s cieľom chrániť ľudské práva a pracovné a environmentálne 

normy; 

12. vyzýva Komisiu, aby ratifikáciu kľúčových noriem MOP, štandardy inšpekcie týkajúce sa 

zdravia a bezpečnosti a slobodu zhromažďovania a združovania naďalej zahŕňala do 

diskusií o pokračovaní preferenčného obchodovania s krajinami zapojenými do 

globálnych dodávateľských reťazcov, a to aj pokiaľ ide o odevný priemysel, aby v rámci 

všeobecného systému preferencií (VSP) posilnila dohovory týkajúce sa ľudských a 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405. 
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pracovných práv a životného prostredia a zabezpečila účinné vykonávanie a 

monitorovanie podmienok v oblasti ľudských práv spojených s jednostrannými 

obchodnými preferenciami, ako sú VSP alebo VSP+; 

13. vyzýva preto Komisiu, aby vo svojich monitorovacích a hodnotiacich činnostiach viac 

zohľadňovala zistenia správy MOP a zistenia jej monitorovacích orgánov a aby lepšie 

spolupracovala s miestnymi agentúrami MOP a OSN v prijímajúcej krajine s cieľom v 

plnej miere využiť ich názory a skúsenosti; vyzýva Komisiu, aby v nadchádzajúcej 

reforme pravidiel systémov VSP a VSP+ zaviedla colné preferencie pre tovar vyrábaný 

preukázateľne udržateľným spôsobom; opakuje svoju výzvu na vytvorenie označenia „bez 

zneužívania“; 

14. nabáda Komisiu a členské štáty, aby do dohôd o voľnom obchode s rozvojovými 

krajinami začleňovali záväzné opatrenia s cieľom podporovať sociálne a environmentálne 

normy týchto krajín a ľudské a pracovné práva vrátane programu dôstojnej práce MOP; 

zdôrazňuje potrebu zlepšenia účinnosti sociálnej a environmentálnej podmienenosti v 

bilaterálnych a regionálnych dohodách prostredníctvom väčšieho zapájania sociálnych 

partnerov a občianskej spoločnosti do rokovaní a vykonávania pracovnoprávnych 

ustanovení a intenzívnejšej konzultácie s nimi a pomocou systematického využívania 

komplexných ex ante a ex post „posúdení vplyvu obchodu na udržateľnosť“ vrátane 

vplyvu na ľudské práva; 

15. víta prax začleňovania zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv do záväzných 

zmluvných povinností medzi spoločnosťami a ich zákazníkmi a dodávateľmi; konštatuje, 

že takéto požiadavky sa vo väčšine prípadov môžu vymáhať súdnou cestou; 

16. víta mnohé sľubné iniciatívy súkromného sektora, ako napríklad kódexy správania, 

označovanie, sebahodnotenie a sociálne audity, a považuje iniciatívu OSN Global 

Compact, normu ISO 26000 o sociálnej zodpovednosti, trojstranné vyhlásenie MOP o 

zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky a usmernenia OECD 

pre nadnárodné podniky za nástroje, ktoré dokážu zmobilizovať zodpovednosť v 

obchodnej činnosti podnikov; vyzýva európske, ako aj neeurópske podniky, aby v oblasti 

ľudských práv uplatňovali náležitú starostlivosť a začlenili svoje zistenia do svojich 

vnútorných politík a postupov, ktorým pridelia primerané zdroje a kompetencie a ktoré 

budú riadne uplatňovať; zdôrazňuje, že to si vyžaduje pridelenie dostatočných zdrojov; 

zdôrazňuje, že transparentnosť a informovanie o opatreniach prijatých na zabránenie 

porušovaniu ľudských práv v tretích krajinách sú kľúčové pre umožnenie riadneho 

demokratického dohľadu a prijímania rozhodnutí založených na faktoch spotrebiteľmi; 

17. je hlboko znepokojený prípadmi porušovania ľudských práv a rizikami pre 

environmentálnu udržateľnosť, ktoré sú výsledkom niektorých rozhodnutí vedenia 

podnikov, ako aj tých podnikov, ktoré ťažia z porušovania ľudských práv, ako sú 

zaberanie pôdy alebo vysídľovanie, ktorého sa dopúšťajú aj tretie strany; 

18. pripomína, že podniky by mali na operačnej úrovni zaviesť mechanizmy podávania 

sťažností pre pracovníkov dotknutých ich činnosťami, a to aj vo vývozných 

spracovateľských zónach, a opakuje svoju výzvu, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, 

ktorým čelia obete porušovania ľudských práv, pokiaľ ide o požadovanie právnej náhrady; 

v tejto súvislosti opakuje svoju výzvu EÚ a členským štátom, aby prijali primerané 

opatrenia s cieľom riešiť právne, procesné a inštitucionálne prekážky prístupu týchto obetí 
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k účinným prostriedkom nápravy; 

19. s potešením víta prípravu záväznej zmluvy OSN v oblasti podnikania a ľudských práv s 

cieľom jasne stanoviť povinný a vymožiteľný regulačný rámec týkajúci sa toho, ako 

musia vlády a podniky chrániť a dodržiavať ľudské práva v každej etape dodávateľského 

reťazca bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa uskutočňuje výroba, a na štátnu príslušnosť 

podniku; 

20. opakuje svoju výzvu členským štátom a samotnej EÚ, aby tento proces podporili a 

proaktívne sa na ňom podieľali; vyzýva Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh 

týkajúci sa záväzných povinností v oblasti náležitej starostlivosti pre dodávateľské 

reťazce, ktorý bude v súlade s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a viacerými 

sektorovo špecifickými usmerneniami OECD, a aby stanovila komplexné opatrenia v 

oblasti označovania s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť spotrebiteľov o obsahu a 

pôvode konečných výrobkov predávaných na trhu EÚ prostredníctvom ich 

dodávateľského reťazca; 

21. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prinútili spoločnosti, ktoré používajú suroviny alebo 

komodity, ktoré by mohli pochádzať z oblastí zasiahnutých konfliktom, aby zverejnili 

svoje zdroje a používanie takýchto materiálov a aby garantovali ich vysledovateľnosť 

transparentným spôsobom; v tejto súvislosti víta nové nariadenie o nerastoch z 

konfliktných oblastí, ktoré bolo nedávno prijaté, a naliehavo žiada Komisiu, aby 

predložila legislatívne návrhy s cieľom rozšíriť tento postup týkajúci sa povinnej náležitej 

starostlivosti na ďalšie odvetvia, ako je napríklad odevný priemysel; 

22. poukazuje na to, že v tejto oblasti je pre rozvoj oblastí ovplyvnených konfliktom alebo 

oblastí s vysokým rizikom okrem dovozu a vývozu nerastov a kovov dôležitá aj 

transparentnosť udelených ťažobných práv a ciel; zdôrazňuje preto, že je potrebné 

vypracovať prehľad existujúcich opatrení, ktoré v oblasti sociálnej zodpovednosti 

podnikov uplatňujú európske podniky a posilniť koordináciu a výmenu informácií a 

najlepších postupov, aby bolo možné účinnejšie vykonávať osvedčené postupy a 

prispievať k vytvoreniu spoločného akčného rámca na európskej úrovni; vyzýva Komisiu, 

aby posilnila iniciatívy týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov a náležitej 

starostlivosti v celom dodávateľskom reťazci; 

23. naliehavo žiada Komisiu, aby konala rýchlo v nadväznosti na podrobné návrhy obsiahnuté 

v uznesení Parlamentu o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v 

tretích krajinách z 25. októbra 20161. 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0405. 
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