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NÁVRHY 

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

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže hodnota celosvetového obchodu s konfekčnými odevmi sa odhaduje na 2,8 bilióny 

EUR a toto odvetvie zamestnáva takmer 75 miliónov ľudí; keďže približne tri štvrtiny 

týchto pracovníkov sú ženy; keďže rodová rovnosť je hnacou silou rozvoja; keďže práva 

žien patria do spektra ľudských práv; keďže zložitá povaha odevných dodávateľských 

reťazcov vedie k nízkej úrovni transparentnosti a zvyšuje riziko porušovania a 

zneužívania ľudských práv; keďže mzdy nie sú dostatočné na to, aby mohli pracovníci 

uspokojiť základné potreby svojich rodín; 

B. keďže EÚ zohráva v odevnom priemysle a obchode kľúčovú úlohu ako investor, kupujúci, 

maloobchodník a spotrebiteľ, a je preto najvhodnejšia na to, aby prepojila viaceré 

iniciatívy na celom svete s cieľom výrazne zlepšiť neľudské postavenie desiatok miliónov 

pracovníkov v tomto odvetví a vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých zúčastnených; 

C. keďže na európskej úrovni zahŕňa textilný a odevný priemysel 185 000 podnikov, ktoré 

zamestnávajú 1,7 milióna ľudí a vytvárajú obrat vo výške 166 miliárd EUR; keďže EÚ 

dováža zhruba polovicu celkovej svetovej produkcie odevov; keďže krajiny, v ktorých sa 

uskutočňuje výroba, sú zväčša rozvíjajúce sa ekonomiky; 

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

obchodná politika EÚ musí vychádzať zo zásad a cieľov vonkajšej politiky EÚ; keďže v 

článku 208 ZFEÚ sa stanovuje zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja a vytyčuje sa 

odstránenie chudoby ako hlavný cieľ; keďže podľa oznámenia „Obchod pre všetkých“ sú 

základom obchodnej politiky EÚ tri kľúčové zásady – účinnosť, transparentnosť a 

hodnoty – a toto oznámenie obsahuje osobitný oddiel o zodpovednom riadení 

dodávateľských reťazcov; 

E. keďže v článku 8 ZFEÚ je jasne stanovené, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia 

zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti  

medzi mužmi a ženami“ a keďže EÚ má preto povinnosť začleniť hľadisko rodovej 

rovnosti do všetkých svojich politík, čím sa zaručí, aby muži a ženy v rovnakej miere 

profitovali zo spoločenských zmien, hospodárskeho rastu a vytvárania dôstojných 

pracovných miest, odstraňovania diskriminácie a podpory dodržiavania práv žien vo 

svete; 

F. keďže 289 ľudí zahynulo pri požiari v Karáčí, Pakistan, v septembri 2012; keďže v tom 

istom roku si požiar továrne Tazreen Fashions v Bangladéši vyžiadal 117 životov a 

zranených bolo viac než 200 pracovníkov; keďže zrútenie budovy Rana Plaza v roku 2013 

malo za následok 1 129 mŕtvych a približne 2 500 zranených; 

G. keďže po týchto dramatických udalostiach sa európski spotrebitelia v oveľa väčšej miere 

dožadovali zlepšenia transparentnosti a vysledovateľnosti v celom dodávateľskom reťazci; 

H. keďže ochrana pracovných práv v dodávateľských krajinách naďalej výrazne zaostáva za 

medzinárodnými normami, a to aj napriek rôznym záväzkom EÚ, medzinárodných 

organizácií, miestnych samospráv a súkromných subjektov; 
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I. keďže program dôstojnej práce Medzinárodná organizácia práce (MOP) sa od roku 2015 

stal neoddeliteľnou súčasťou nového programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030; 

J. keďže mnohé členské štáty, ako napríklad Nemecko, Holandsko, Dánsko a Francúzsko, 

podporujú vnútroštátne programy; 

K. keďže všetky dohody o voľnom obchode, ktoré EÚ uzavrie, musia zahŕňať ambiciózne 

kapitoly o udržateľnom rozvoji; 

L. keďže EÚ musí v rámci multilaterálnych orgánov, ako sú Svetová obchodná organizácia 

alebo skupina G20, ako aj v rámci v bilaterálnych vzťahov s tretími krajinami, medzi 

svoje priority zahrnúť podporu sociálnych a environmentálnych noriem; 

M. keďže hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv jasne vymedzili 

zodpovednosti vlád a podnikov, ktoré majú povinnosť chrániť a rešpektovať ľudské práva 

bez ohľadu na miesto v dodávateľskom reťazci, krajinu, v ktorej sa výroba uskutočňuje, a 

skutočnosť, či objednávku zadáva krajina, kde sídli spoločnosť alebo dodávateľ; keďže 

EÚ sa zaviazala podporovať prijatie hlavných zásad a prispieť k ich vykonávaniu; 

1. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia doteraz nepredložila ambicióznu 

hlavnú iniciatívu týkajúcu sa odevného priemyslu, ktorá by sa mala riadiť usmerneniami 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a mala by s nimi byť v súlade, 

aby podniky mohli uplatňovať jednotný súbor noriem týkajúcich sa náležitej starostlivosti 

a sociálnej zodpovednosti, a vyzýva Komisiu, aby takúto iniciatívu začala čo najskôr; 

okrem toho konštatuje, že súčasné znásobovanie existujúcich iniciatív na miestnej a 

celosvetovej úrovni by mohlo viesť k vzniku nepredvídateľného prostredia pre podniky; 

ďalej zdôrazňuje, že koordinácia, zdieľanie informácií a výmena osvedčených postupov 

prispievajú k vyššej účinnosti súkromných a verejných iniciatív v oblasti hodnotového 

reťazca a k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj; 

2. domnieva sa, že návrh by mal umožniť harmonickú spoluprácu s medzinárodnými 

organizáciami, ako sú OSN, Svetová obchodná organizácia (WTO), MOP a OECD, 

pričom sa v ňom stanovia spoločné definície, ktoré umožnia jasnejšie a lepšie 

koordinované opatrenia a hodnotenia; žiada o to, aby sa uznali a zhodnotili existujúce 

úspešné iniciatívy, napríklad prostredníctvom trvalo udržateľného verejného obstarávania, 

pričom by prístup k verejnému obstarávaniu bol podmienený dodržiavaním systémov 

sociálnej zodpovednosti podnikov; v tejto súvislosti oceňuje „pakt udržateľnosti pre trvalé 

zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární v odvetví konfekčných a pletených 

odevov v Bangladéši“ (pakt udržateľnosti), ktorý je vo vzťahu k monitorovaniu krokom 

vpred, vyzýva však zúčastnené strany, aby dosiahli úplný súlad; trvá na tom, aby Komisia 

prijala opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v hodnotiacich správach; 

3. zdôrazňuje preto, že je potrebné vypracovať prehľad existujúcich opatrení, ktoré v oblasti 

sociálnej zodpovednosti podnikov vykonávajú európske podniky, aby bolo možné 

účinnejšie vykonávať osvedčené postupy a prispievať k vytvoreniu spoločného akčného 

rámca na európskej úrovni; majúc danú skutočnosť na pamäti pripomína, že súkromný 

sektor tiež začal uskutočňovať mnohé iniciatívy na zvýšenie úrovne zodpovednosti v 

rámci dodávateľského reťazca; 

4. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila osobitné potreby MSP, ktoré tvoria 90 % európskeho 
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odevného priemyslu, na základe zásady škálovateľnosti s osobitným zreteľom na ich 

schopnosť dosiahnuť ciele v oblasti vysledovateľnosti a transparentnosti v súlade s 

usmernením OECD, aby malé a stredné podniky neboli vystavené neprimeranej záťaži; 

vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila osobitné poradenské centrum pre MSP a podporila 

ich prostredníctvom programov budovania kapacít prispôsobených ich potrebám; 

domnieva sa, že európske MSP a mikropodniky, ktoré sú zapojené do vytvárania 

iniciatívy, by tiež mali dostávať finančnú pomoc zo strany EÚ prostredníctvom programu 

COSME; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa integrovaný prístup k transparentnosti a 

vysledovateľnosti týkajúci sa zhromažďovania údajov o ľudských právach, sociálnej, 

environmentálnej a pracovnej výkonnosti, uplatňoval v rámci celého dodávateľského 

reťazca, pričom sa použije štandardizovaná metodika merania vplyvu hodnotového 

reťazca v odevnom priemysle na trvalo udržateľný rozvoj, aby bolo posúdenie sociálnej 

zodpovednosti podnikov koherentnejšie, pričom sa musí zohľadniť rozmanitosť aktérov 

reťazca vzhľadom na jeho komplexnosť; naliehavo žiada Komisiu, aby sa neobmedzila 

iba na predloženie pracovného dokumentu útvarov; poukazuje na to, že hlavným 

oblastiam vplyvu sa okrem usmernení OECD venujú aj ďalšie iniciatívy, ako sú hlavné 

zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, francúzsky zákon o povinnej náležitej 

starostlivosti, zákon proti otroctvu v Spojenom kráľovstve, ako aj niektoré priemyselné 

iniciatívy, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre takúto iniciatívu; 

6. žiada Komisiu, aby v tomto oznámení venovala osobitnú pozornosť aspektom prístupu k 

spravodlivosti, prostriedkom nápravy pre obete a ich rodiny a ochrane oznamovateľov; 

7. pripomína, že vysledovateľnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca môžu 

významne prispieť k trvalej zmene a uznáva, že nedostatočný prístup k informáciám 

výrazne bráni verejnosti v tom, aby sa dozvedela o porušovaní ľudských práv; zdôrazňuje 

preto potrebu systémov náležitej starostlivosti s cieľom obsiahnuť celý dodávateľský 

reťazec, pričom sa spojí každý produkt s príslušným výrobcom; vyzýva preto Komisiu, 

aby posilnila vysledovateľnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca v odevnom 

priemysle realistickým a vyváženým spôsobom, ktorý možno dosiahnuť, keď sa zohľadní 

rôznorodosť aktérov v reťazci; odporúča, aby spotrebiteľom boli sprístupňované 

dôveryhodné, zrozumiteľné a zmysluplné informácie o trvalej udržateľnosti; 

8. vyzýva Komisiu, aby v rámci nadchádzajúceho nariadenia o všeobecnom systéme 

preferencií (VSP) zaviedla colné preferencie pre textil, ktorý bol preukázateľne vyrábaný 

udržateľným spôsobom; domnieva sa, že tovar by mal podliehať dobrovoľnej certifikácii 

udržateľného spôsobu výroby a pri jeho dovoze do EÚ by sa to malo príslušne 

zdokladovať; domnieva sa, že týmto spôsobom by EÚ mohla podporiť úsilie súkromného 

sektora o vybudovanie udržateľného textilného hodnotového reťazca; domnieva sa, že toto 

uznanie by sa malo udeliť v súlade so stanovenými kritériami udržateľnosti a 

minimálnymi požiadavkami týkajúcimi sa dôkazov alebo certifikačných systémov; 

domnieva sa, že požiadavky udržateľnosti by mali byť založené okrem iného na 

medzinárodných dohovoroch, napríklad na základných pracovných normách MOP alebo 

Dohovore o biologickej diverzite; navyše je presvedčený, že sa týmto spôsobom posilní a 

podporí výroba výrobkov spravodlivého obchodu (ako sú tie, ktoré získali certifikáciu 

organizácie pre medzinárodnú sociálnu zodpovednosť Social Accountability International 

(SAI) alebo výrobky v rámci normy pre spravodlivý obchod s textilom Fairtrade Textile 
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Standard); 

9. zdôrazňuje, že rokovania EÚ o dohodách o voľnom obchode, ktoré obsahujú ambicióznu 

kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, sú príležitosťou pre EÚ pomôcť zlepšiť 

dodržiavanie práv pracovníkov – najmä žien – a prispieť k odstráneniu všetkých foriem 

detskej a nútenej práce; zdôrazňuje, že vykonávanie dohody o voľnom obchode uľahčuje 

najmä rozvoj dialógu medzi podnikmi a občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o 

dodávateľský reťazec v odevnom priemysle, čím môže pomôcť zlepšiť výrobné 

podmienky a bezpečnosť pracovníkov; 

10. pripomína, že zavedenie systémov, ako je napr. osobitné stimulačné opatrenie EÚ pre 

trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP+), prostredníctvom 

požiadavky ratifikovať a vykonávať 27 dohovorov, by mohlo pomôcť zlepšiť stav práv 

pracovníkov, podporiť rodovú rovnosť a zrušiť detskú a nútenú prácu; vzhľadom na danú 

skutočnosť zdôrazňuje, že je potrebné pozorne monitorovať vykonávanie VSP+ a 

dodržiavanie dohovorov zo strany dotknutých krajín; 

11. nabáda EÚ a členské štáty, aby prostredníctvom iniciatívy pre odevný priemysel a iných 

nástrojov obchodnej politiky spolu s partnerskými krajinami v odevnom priemysle 

presadzovali účinné vykonávanie noriem MOP pre oblasť miezd a pracovného času; ďalej 

vyzýva EÚ, aby poskytla usmernenia a podporu, pokiaľ ide o možnosti zlepšenia 

dodržiavania týchto noriem, a zároveň prispela k budovaniu udržateľných podnikov a 

zlepšeniu perspektívy udržateľnej zamestnanosti; 

12. zdôrazňuje, že pakt udržateľnosti, ktorý bol uzavretý po nešťastí v budove Rana Plaza, je 

užitočnou európskou iniciatívou, ktorá by mohla slúžiť ako základ pre plánovanie nových 

opatrení v rámci partnerstva s tretími krajinami, aby sa dosahovali ciele spočívajúce v 

zlepšovaní pracovných podmienok a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v odevnom 

priemysle; 

13. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v medzinárodnej spolupráci s organizáciami, ako je 

ILO, OECD alebo OSN, a túto spoluprácu zintenzívnila, a to v záujme presadzovania 

väčšej zodpovednosti aktérov v dodávateľskom reťazci textilného a odevného priemyslu; 

14. vyzýva vlády dodávateľských krajín, aby sa spolu so všetkými zainteresovanými stranami 

zapojili do rozvíjania pracovnoprávnych vzťahov a kolektívneho vyjednávania a aby 

zaviazali výrobcov k zavedeniu ľahko dostupných a účinných mechanizmov na riešenie 

sťažností, ktoré podľa medzinárodne dohodnutých noriem patria medzi hlavné záruky 

riadneho dodržiavania pracovných noriem a ľudských práv a dopĺňajú možnosti právnej 

nápravy v súlade s rámcom, ktorý vypracoval osobitný zástupca OSN pre podnikanie a 

ľudské práva; 

15. žiada Komisiu, aby ďalej presadzovala ratifikáciu a vykonávanie základných dohovorov 

MOP a programu dôstojnej práce MOP; vyzýva Komisiu, aby na tento účel podporovala 

MOP, miestne samosprávy a odborové organizácie poskytujúce pomoc pri budovaní 

kapacít v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, pri presadzovaní pracovného práva a 

pracovnoprávnych predpisov, s osobitným zameraním na odstránenie detskej práce a 

nútenej práce, ako aj na presadzovanie najvyšších noriem v  oblasti ochrany zdravia a 

bezpečnosti; 
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16. nabáda EÚ, aby rozvinula a viedla dialóg s niektorými tretími krajinami s cieľom pomôcť 

zlepšiť práva pracovníkov a dodržiavanie ľudských práv v týchto krajinách; vyzýva EÚ a 

členské štáty, aby podporili činnosť OSN vrátane Programu OSN pre životné prostredie 

(UNEP), a to pomocou prieskumu možnosti medzinárodnej zmluvy, ktorá by okrem iného 

zvýšila účinnosť sociálnej zodpovednosti podnikov v odevnom priemysle; 

17. dúfa, že návrh Komisie nájde inšpiráciu v iniciatíve pakt udržateľnosti, ktorá bola začatá v 

Bangladéši po zrútení budovy Rana Plaza; 

18. žiada o objasnenie toho, ako môžu byť odevy vyrábané vo vývozných spracovateľských 

zónach s nízkou alebo neexistujúcou ochranou pracovníkov všeobecne identifikované a 

vylúčené z programu GSP+ v danej prijímajúcej krajine; 

19. je presvedčený o tom, že verejné obstarávanie je užitočný nástroj na podporu 

zodpovedného odevného priemyslu; 

20. poukazuje na to, že svetový odevný priemysel zamestnáva z veľkej časti ženy – približne 

85 % pracovníkov v tomto odvetví tvoria ženy, ktoré sa často stretávajú s náročnými 

pracovnými podmienkami a nízkymi platmi; vyzýva preto na začlenenie rodového 

hľadiska do iniciatívy EÚ pre odevný priemysel, najmä s cieľom umožniť významný 

pokrok, pokiaľ ide o rovnosť miezd, rodovú rovnosť, sociálne a pracovné práva žien 

vrátane ochrany materstva a o účasť žien na kolektívnom vyjednávaní; 

21. opakuje svoju požiadavku, aby bolo pre každú novouzavretú dohodu uskutočnené 

posúdenie vplyvu na udržateľnosť a vyzýva na zhromažďovanie údajov rozdelených 

podľa pohlavia; 

22. vyzýva Komisiu, aby sa spojila s nadnárodnými spoločnosťami, predajcami a značkami a 

povzbudila ich k tomu, aby sa zaviazali k väčšej sociálnej zodpovednosti podnikov; 

očakáva, že spoločnosti v EÚ zaručia úplné dodržiavanie základných pracovných noriem 

MOP v rámci svojich dodávateľských reťazcov v súlade s usmerneniami OECD pre 

nadnárodné podniky a s trojstrannou deklaráciou MOP o zásadách týkajúcich sa 

nadnárodných podnikov a sociálnej politiky; požaduje, aby sa tieto spoločnosti zapojili do 

plodného dialógu s miestnymi pracovníkmi a organizáciami; vyzýva Komisiu, aby sa 

zasadzovala za výmenu najlepších postupov; 

23. uznáva, že je potrebné celosvetovo zabezpečiť rovnaké východiskové podmienky s 

cieľom chrániť pracovníkov pred environmentálnym a sociálnym dumpingom; verí, že EÚ 

má po zohľadnení jej veľkosti a sily schopnosť byť celosvetovým priekopníkom a hnacou 

silou zmien; je presvedčený, že porušovaniu ľudských a pracovných práv môže zabrániť 

iba mnohostranný rámec; nabáda preto Komisiu, aby sa na budúcom zasadnutí ministrov 

Svetovej obchodnej organizácie spojila s medzinárodnými partnermi s cieľom začať 

celosvetovú iniciatívu. 

  



 

PE592.396v03-00 8/9 AD\1118466SK.docx 

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO 

Dátum prijatia 28.2.2017    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

32 

0 

3 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer 

Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie 

Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, 

Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Pedro Silva Pereira 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 
  



 

AD\1118466SK.docx 9/9 PE592.396v03-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN 
VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

32 + 

ALDE Marietje Schaake, Hannu Takkula 

ECR David Campbell Bannerman, Sander Loones, Emma McClarkin, Joachim Starbatty 

EFDD Tiziana Beghin 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, 

Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu 
Winkler 

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel 

Maurel, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira 

Verts/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala 

 

0 - 

-- -- 

 

3 0 

ENF Jean-François Jalkh, Georg Mayer, Joëlle Mélin 

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


