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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních 

a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků 

(2015/2038(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 2, 3, 6 a 21 Smlouvy o Evropské unii, 

– s ohledem na články 153, 191, 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na články 12, 21, 28, 29, 31 a 32 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na sdělení Komise z roku 2010 nazvané „Obchod pro všechny. Cesta k 

zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497)1, 

– s ohledem na závěry 10. ministerské konference WTO2, 

– s ohledem na pařížskou dohodu (30. listopadu až 11. prosince 2015)3, 

– s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě (2014)4, 

 s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019 

nazvaný „Lidská práva i nadále těžištěm agendy EU“, 

– s ohledem na pokyny týkající se analýzy dopadů lidských práv v rámci posouzení 

dopadů, která jsou vypracovávána pro opatření obchodní politiky5, 

– s ohledem na studii týkající se doložek o lidských právech a demokracii v 

mezinárodních dohodách, kterou v roce 2015 zveřejnila tematická sekce Evropského 

parlamentu, 

– s ohledem na rezoluci přijatou Valným shromážděním OSN dne 25. září 2015 s 

názvem: Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 20306, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení 

režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství7, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 

2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí8, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Rezoluce přijatá Valným shromážděním OSN dne 25. září 2015, (A/RES/70/1).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1. 
8 Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– s ohledem na směrnice OECD pro nadnárodní společnosti1, 

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských 

řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových 

oblastí2, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o stavu zavádění obecných pokynů 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv3, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální 

odpovědnost podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681), 

– s ohledem na rámec politiky investic pro udržitelný rozvoj (2015) konference OSN 

o obchodu a rozvoji (UNCTAD)4, 

– s ohledem na studii s názvem „Obchodní politika EU: od přehlížení rovnosti žen a mužů 

k zohlednění rovnosti žen a mužů?“, kterou vypracovala tematická sekce Evropského 

parlamentu, 

– s ohledem na čtvrtou zprávu nezávislého odborníka s názvem: „Podpora 

demokratického a spravedlivého mezinárodního řádu“, kterou generální tajemník OSN 

uvedl ve svém sdělení Valnému shromáždění OSN dne 5. srpna 2015 ((A/70/285),   

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o sociální odpovědnosti podniků 

v dohodách o mezinárodním obchodu5, 

– s ohledem na rezoluci OSN 64/292, v němž Valné shromáždění OSN výslovně uznává 

vodu a hygienu za lidská práva a ve které uvádí, že čistá pitná voda a zajištění hygieny 

je zcela zásadní pro uplatňování veškerých lidských práv, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o opatřeních navazujících na evropskou 

občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“)6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2010 o lidských právech, sociálních 

a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách7, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. listopadu 2010 o politikách mezinárodního 

obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu8, 

– s ohledem na studii na téma „začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti 

výborů a delegací Evropského parlamentu“, kterou v roce 2014 zveřejnila tematická 

sekce C Evropského parlamentu, 

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva 26/9, v níž bylo rozhodnuto o 

                                                 
1 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
3 (SWD(2015)0144) ze dne 14. července 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
4 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
5 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 101. 
6 Přijaté texty, P8_TA(2015)0294. 
7 Přijaté texty, P7_TA(2010)0434. 
8 Přijaté texty, P7_TA(2010)0445. 
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„ustavení otevřené mezivládní pracovní skupiny pro nadnárodní podniky a další 

podnikatelské subjekty s ohledem na lidská práva, jejímž mandátem je vypracovat 

právně závazný mezinárodní nástroj pro regulaci činnosti nadnárodních společností a 

jiných podniků v oblasti mezinárodního práva lidských práv“1, 

 – s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro 

zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru 

pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0000/2016), 

A. vzhledem k tomu, že obchodní politiky EU by mohly pozitivně přispívat k procesu 

harmonizace, který usiluje o provádění a rozvoj lidských práv a sociální a 

environmentální udržitelnosti; vzhledem k tomu, že je zapotřebí zajistit, aby obchodní a 

investiční dohody nesnižovaly ambice těchto politik, pokud jde o splnění závazků z 

hlediska lidských práv, což musí převážit nad zájmy investorů a hlediskem zisku; 

vzhledem k tomu, že panuje veřejné znepokojení, pokud jde o nežádoucí dopad snížení 

necelních překážek na konkrétní uplatňování lidských práv a pracovních norem;  

vzhledem k tomu, že hrozí, že nová generace obchodních dohod bude fungovat jako 

zpětná vrátka a nástroj pro deregulaci;   

B. vzhledem k tomu, že příspěvek Evropského parlamentu lze měřit tím, jak účinně byla 

jeho doporučení uplatněna, a proto má zásadní význam trvalé a systematické 

monitorování, mimo jiné za účelem snížení rozdílů mezi závazky a konkrétním 

dopadem obchodních politik na lidská práva a sociální udržitelnost;  

C. vzhledem k tomu, že práva žen jsou stavebním prvkem lidských práv; vzhledem k tomu, 

že obchodní dohody a liberalizace obchodu dopadají na ženy a muže rozdílně z důvodu 

genderových strukturálních nerovností, a vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj 

podporující začlenění, růst a obchodní dohody musí začleňovat lidská práva, a to i z 

hlediska rovnosti žen a mužů;  

D. vzhledem k tomu, že dosud schází regulační rámec, který by upravoval způsob, jak mají 

společnosti dodržovat lidská práva a povinnosti s ohledem na sociální a environmentální 

normy; 

1. vyzývá Komisi, aby se důrazně zasazovala o prosazení reformy vedení WTO v zájmu:  

a) účinné spolupráce WTO s dalšími agenturami OSN, a zejména s vysokým 

komisařem pro lidská práva a s MOP, 

 b) reformy mechanismů přezkumu obchodní politiky WTO, aby zahrnovaly dopady 

provádění mnohostranných a vícestranných dohod z hlediska sociálních, 

environmentálních a lidskoprávních aspektů; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby do všech svých politik a do obchodní strategie 

začlenily přístup, který zohledňuje rovnost žen a mužů a který zajistí mimo jiné účinné 

dodržování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW);  vyzývá 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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Komisi, aby vypracovala podrobné a závazné posouzení dopadu obchodní strategie EU 

z hlediska žen, lidských práv a pohlaví; 

3. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o soudržnost politik EU v oblasti obchodu, rozvoje 

a ochrany životního prostředí ve všech smlouvách, aby byly v souladu s mezinárodními 

závazky, které se týkají lidských práv, důstojných pracovních podmínek, rovnosti žen a 

mužů a udržitelnosti životního prostředí; 

Lidská práva, sociální a ekologické normy v mezinárodních obchodních dohodách 

4. vítá úsilí Komise a Rady o zavedení právně zavazujících ustanovení o lidských právech 

do všech dohod o volném obchodu (FTA) v souladu se společným přístupem;  lituje, že 

lidskoprávní doložky nejsou ve smlouvách CETA s Korejskou republikou a Kanadou či 

ve smlouvě TTIP a jednáních s Vietnamem obsaženy;   

5. je i nadále znepokojen příliš omezenými účinky klasických lidskoprávních doložek, 

pokud se má zajistit, aby EU plnila své povinnosti a závazky v oblasti lidských práv;  

vyzývá Komisi a Radu, aby komplexně přehodnotily ochranu a záruky, které jsou v 

dohodách o volném obchodu a nástroji předvstupní pomoci ohledně lidských práv 

nabízeny, a aby navrhly nový model pro soubor závazných lidskoprávních doložek, a to 

zejména prostřednictvím: 

a) ochranných obchodních opatření, kterými by byla chráněna domácí lidská práva a 

která by chránila schopnost každé ze stran plnit své lidskoprávní závazky v 

oblastech, v nichž nesou primární odpovědnost, 

b) zavedení mechanismů pro povinné pravidelné posouzení dopadů z hlediska 

lidských práv, včetně zřízení interinstitucionálního výboru, 

c) monitorovacího mechanismu občanské společnosti, který byl zaměřena na řešení 

otázek dopadu dohody na lidská práva, 

d) možnosti zavedení přímých domácích mechanismů pro podávání stížností, které 

by jednotlivcům i komunitám, jejichž lidská práva jsou ovlivněna obchodem a 

investicemi, umožňovaly obrátit se na EU; 

6. důrazně vyžaduje, aby součástí všech budoucích obchodních dohod EU byly kapitoly 

týkající se obchodu a udržitelného rozvoje (TSD), které budou obsahovat: 

a) předběžný závazek každé ze stran týkající se ratifikace, provedení a uplatňování 

osmi základních a čtyř prioritních úmluv MOP v jejich vnitrostátním právu; 

b) obecný mechanismus pro řešení sporů, přímo přístupný sociálním partnerům a 

občanské společnosti, 

c) více než jen přístup založený na pobídce: sankce musí být takové, aby jejich 

prostřednictvím bylo možné dosáhnout účinného pozastavení obchodních výhod 

prostřednictvím vyrovnávacích cel. Kromě sankcí může rozhodnutí také 

vyžadovat akční plán, který by mohl obsahovat reformy právních předpisů nebo 

regulačního rámce; 

7. lituje skutečnosti, že Evropský parlament není dostatečně zapojen do posuzování 

souladu dohod FTA s lidskoprávními závazky a vyzývá Radu, aby jakákoli rozhodnutí 

přepracovat či dokonce pozastavit uplatňování takové dohody v případě potřeby s 

Parlamentem konzultovala; 
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8. vítá rozhodnutí Komise posoudit dopad udržitelnosti ex ante a ex post u všech 

obchodních dohod v souladu integrovanými pokyny, přičemž poukazuje na malý vliv 

těchto posouzení na konkrétní výsledky dohod o volném obchodu a nástrojích 

předvstupní pomoci (NPP); 

9. vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise uzavřít dohodu s Vietnamem, aniž by byl 

posouzen dopad na lidská práva;   

10. důrazně vyžaduje, aby posouzení dopadu na lidská práva a posouzení dopadu na 

udržitelnost byla závazná a byla zahájena v raném stádiu s cílem poskytnout informace 

pro utváření postoje pro jednání před dosažením dohody o jeho konečném znění;   

11. uznává, že univerzální přístup k veřejným statkům, jako jsou voda, kanalizace, vzdělání, 

zdravotnictví a léky je klíčovým prvkem kapacity členských států zajistit lidská a 

sociální práva; 

Politika mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou 

klimatu 

12. oceňuje úsilí Komise vyjednat vícestrannou dohodu o ekologickém zboží; vyzývá 

Komisi, aby se zaměřila na diverzifikovanou strategii, pomocí níž může také řešit 

antidumpingové politiky v odvětví obnovitelných zdrojů, režimů duševního vlastnictví, 

programů vázaného financování a chybějící vnitrostátní environmentální politiky, kvůli 

nimž je vytvářena poptávka po takovém zboží; 

13. vyzývá EU, aby přehodnotila svou politiku práv duševního vlastnictví tak, aby byla 

vlastnická práva vykládána volněji, byla jasně uznána pravomoc státu uplatnit 

dodatečné požadavky při navrhování vnitrostátních právních předpisů a byla přijata a 

využívána flexibilita duševního vlastnictví v zájmu uplatňování lidských práv; 

14. vyzývá členské státy, aby vynaložily větší úsilí a dodržely svůj závazek k postupnému 

rušení dotací na fosilní paliva v souladu se závazky skupiny G20; 

15. potvrzuje, že nesouhlasí s jakýmkoli přímým nebo nepřímým ustanovením v oblasti 

obchodu s energetickými službami, které by umožnilo, aby dotace byly technologicky 

neutrální; 

Sociální odpovědnost podniků v dohodách o mezinárodním obchodu. 

16. považuje úsilí o začlenění doložek sociální odpovědnosti podniků (CSR) do kapitol o 

obchodu a udržitelném rozvoji (TSD) za nedostatečné a žádá Komisi, aby zvýšila své 

úsilí o to, aby společnosti dosáhly souladu se základními pracovními normami MOP a 

mezinárodně uznávanými standardy CSR, a to v rámci všech částí jejich dodavatelských 

řetězců;  

17. domnívá se, že je velmi důležité zajistit větší přístup k informacím o chování podniků;  

považuje za zásadní, aby byl zaveden povinný systém podávání zpráv a uplatněna 

zásada řádné péče u společností v EU, které svou výrobu zadávají do třetích zemí; 

18. vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podporovaly závazná opatření 

zajišťující, aby společnosti platily daně tam, kde se odehrávají hospodářské aktivity a 
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kde je vytvářena hodnota, a aby prosazovaly povinné podávání zpráv soukromého 

sektoru za jednotlivé země; 

19. vyzývá EU a členské státy, aby se aktivně zapojovaly do činnosti Rady OSN pro lidská 

práva a programu OSN pro životní prostředí, pokud jde o mezinárodní úmluvu 

zakládající odpovědnost nadnárodních podniků za porušování lidských práv a norem 

týkajících se životního prostředí; 

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a 

parlamentům členských států. 

 


