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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že nová definice, která je stanovena ve sdělení Komise ze dne 
25. října 2011 o sociální odpovědnosti podniků, zdůrazňuje, že dodržování platných 
právních předpisů a kolektivních smluv je předpokladem zodpovědného jednání, 
a upřesňuje nezbytný rámec pro sociální odpovědnost podniků tím, že žádá, aby „sociální, 
ekologické a etické otázky a hlediska týkající se lidských práv a zájmů spotřebitelů“ byly 
v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami zakotveny v činnostech a hlavní 
strategii podniků; opakuje, že sociální odpovědnost podniků se musí vztahovat také na 
jejich činnost ve vztahu ke třetím zemím a ve třetích zemích;

2. vítá úsilí Evropské unie a jejích členských států o sladění jejich politik s pokyny OECD 
pro nadnárodní společnosti, které byly aktualizovány v roce 2011, a s obecnými zásadami 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv1 a zdůrazňuje, že toto úsilí, především v oblasti 
celosvětových obchodních aktivit, stále ještě nevedlo k přijetí skutečného závazku, co se 
týče dodržování příslušných standardů v oblasti životního prostředí, sociálních standardů 
a standardů v oblasti lidských práv a jejich kontroly;

3. zdůrazňuje, že při hodnocení toho, zda jednotlivé podniky respektují požadavky na 
sociální odpovědnost, je důležité zohlednit celý dodavatelský řetězec; domnívá se, že je 
nanejvýš důležité, aby existovaly účinné a transparentní ukazatele, které umožní 
systematickým způsobem vyhodnotit přesné dopady činností podniků;

4. trvá na tom, že každý z 27 členských států musí urychlit revizi svých národních akčních 
plánů týkajících se sociální odpovědnosti podniků a rozvoj vnitrostátních plánů provádění 
příslušných pokynů OECD a obecných zásad OSN, přičemž obojí by mělo být dokončeno 
nejpozději v prosinci roku 2013; domnívá se, že členské státy by měly zajistit, aby tyto 
plány byly navrženy za účasti všech příslušných zainteresovaných stran, včetně 
nevládních organizací, občanské společnosti, odborů, organizací zaměstnavatelů 
a vnitrostátních organizací pro lidská práva; vyzývá EU, aby usnadnila zprostředkování 
zkušeností těch členských států, které tímto procesem právě procházejí; vybízí členské 
státy, aby se inspirovaly zásadami obsaženými v normě ISO 26000, nejnovější verzí zásad 
iniciativy Global Reporting a pokyny vypracovanými Evropskou skupinou vnitrostátních 
organizací pro lidská práva;

5. zdůrazňuje, že sociální odpovědnost podniků v rámci EU i ve třetích zemích by měla být 
rozšířena také na oblasti, jako jsou organizace práce, kvalita zaměstnání, rovné 
příležitosti, zapojení do společnosti, boj proti diskriminaci a průběžné odborné 
vzdělávání;

                                               
1 Rada OSN pro lidská práva, 17. zasedání dne 21. března 2011, zpráva Johna Ruggieho, zvláštního zástupce 
generálního tajemníka OSN, k otázce lidských práv a nadnárodních společností a jiných forem podnikání: 
„Obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv, jimiž se provádí rámec Organizace spojených národů 
,Chránit, respektovat a napravovat‘“ (A/HRC/17/31) (dále jen: „obecné zásady OSN“).
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6. vyzývá k nastolení větší politické soudržnosti na úrovni EU uvedením veřejných zakázek, 
vývozních úvěrů, řádné správy věcí veřejných, hospodářské soutěže, rozvoje, obchodu, 
investic a dalších politik a dohod v soulad s mezinárodními standardy v oblasti lidských 
práv, sociálními standardy a standardy v oblasti životního prostředí, jež jsou stanoveny 
v příslušných pokynech a zásadách OECD a OSN; v této souvislosti vyzývá jak ke 
spolupráci se zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a spotřebitelů, tak i k využívání 
poradenství ze strany příslušných vnitrostátních organizací pro lidská práva, jež je 
obsaženo například ve stanovisku Evropské skupiny vnitrostátních organizací pro lidská 
práva Komisi k otázce lidských práv a zadávání zakázek; žádá smysluplné a odpovídající 
zhodnocení dopadů legislativních návrhů s ohledem na možný nesoulad s obecnými 
zásadami OSN a trvá na koordinaci s pracovní skupinou OSN pro podnikání a lidská 
práva, aby se předešlo nesourodým a nedůsledným výkladům těchto obecných zásad; 
připomíná, že uznává význam rámce OSN pro lidská práva stanoveného pro sociální 
odpovědnost podniků a význam Listiny základních práv Evropské unie, včetně článku 16 
této listiny, který zaručuje základní právo na svobodu podnikání, jenž by mělo být náležitě 
zohledněno a mělo by sloužit jakožto odkaz na podporu politik v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků v EU; zdůrazňuje, že je důležité nalézt rovnováhu mezi svobodou 
podnikání a dalšími právy, která tato listina zaručuje, jakož i s ostatními mezinárodně 
uznávanými pravidly a zásadami v oblasti sociální odpovědnosti podniků; vítá v této 
souvislosti úsilí Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o shromáždění důkazů 
a odborných znalostí týkajících se existence a výkladu svobody podnikání;

7. zavazuje se i nadále trvale zvyšovat požadavky na orgány EU a jejich zaměstnance, 
včetně zvláštního představitele EU pro lidská práva a zvláštních představitelů EU 
v jednotlivých zemích a regionech, aby usilovali o prosazování sociálních standardů 
a standardů v oblasti životního prostředí a lidských práv ve všech vnějších vztazích 
a činnostech EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby ještě před uzavřením vícestranných 
a dvoustranných dohod o obchodu a investicích i při jejich přezkumu a při přidělování 
rozvojové pomoci v rámci jejich hodnocení prováděly hodnocení jejich dopadu na 
základní práva a aby zaručily dodržování těchto práv;

8. uznává, že vnitrostátní organizace pro lidská práva, které se řídí pařížskými zásadami, 
mají vhodné postavení k tomu, aby poskytly podporu provádění obecných zásad OSN 
a aby usnadnily a dokonce zajistily přístup k nápravě; vyzývá EU a její členské státy, aby 
kromě podniků a orgánů zastupujících zaměstnance, zaměstnavatele a spotřebitele uznaly 
vnitrostátní organizace pro lidská práva jakožto klíčové partnery pro prosazování lidských 
práv a podnikatelských programů, rozvoj vztahů mezi podniky, státem a občanskou 
společností a podporu mezinárodně uznávaných standardů a zásad v sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí a lidských práv; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby 
posílily a v případě potřeby rozšířily pravomoci vnitrostátních organizací pro lidská práva 
tak, aby tyto organizace mohly působit efektivněji, nebo v případě, že žádná vnitrostátní 
organizace pro lidská práva působící v duchu pařížských zásad neexistuje, aby podnikly 
kroky k jejímu založení, a EU vyzývá, aby vytvořila odpovídající strategickou podporu; 
zavazuje se k pravidelné každoroční výměně názorů s vnitrostátními organizacemi pro 
lidská práva v rámci výboru LIBE nebo podvýboru DROI, přičemž bude vycházet ze 
zkušeností s výměnami názorů pořádanými podvýborem DROI na „vrcholné schůzce 
veřejných ochránců práv v EU a v zemích Východního partnerství v roce 2011“, 
a zavazuje se tyto dialogy doplnit cílenými semináři na téma lidských práv a podnikání;
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9. vítá skutečnost, že Mezinárodní organizace práce přijala dne 14. června 2012 doporučení 
č. 202 týkající se minimální vnitrostátní úrovně sociální ochrany; zavazuje se, že bude 
otázku lidských práv a sociální odpovědnosti podniků zařazovat na pořad jednání 
nadcházejících setkání EU s třetími zeměmi, zejména pak s těmi, s nimiž EU pojí zvláštní 
vztahy; vyzývá k tomu, aby sociální odpovědnost podniků byla začleněna do smluvních 
vztahů mezi EU a třetími zeměmi, a bude-li to nezbytné, požaduje, aby byly překlady 
obecných zásad OSN provedeny za využití kapacit EP nebo jiných orgánů EU; 

10. vyzývá EU, a zejména Komisi, aby zajistila, aby finanční nástroje, včetně evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva, chápaly vnitrostátní organizace pro lidská práva 
jednající ve shodě s pařížskými zásadami jako stěžejní partnery pro dosažení svých cílů 
a pomohly jim účinně využít jejich jedinečného postavení a odborných zkušeností 
v oblasti lidských práv, aby mohl vzniknout prostor pro dialog mezi různými 
zúčastněnými stranami včetně státních orgánů, občanské společnosti a podniků, a za tímto 
účelem, aby:

1) zajistily, aby se otázka sociální odpovědnosti podniků a lidských práv stala jednou 
z hlavních priorit jednotlivých finančních nástrojů v novém víceletém finančním rámci 
(VFR) pro období 2014–2020; a 

2) vytvořily v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva zvláštní podporu 
pro odbornou přípravu a celkové zvyšování kapacit organizací občanské společnosti, 
vnitrostátních organizací pro lidská práva, ochránců lidských práv, odborů a jiných 
organizací hájících lidská práva v oblasti sociální odpovědnosti podniků a lidských 
práv;

11. trvá na tom, že k tomu, aby provádění nové strategie EU v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků podporovalo zájmy společnosti v celé její rozmanitosti, dodržování lidských práv 
a cestu k udržitelné obnově a rozvoji podporujícímu začlenění, musí pokyny EU týkající 
se zveřejňování nefinančních informací podniky (včetně informací o životním prostředí, 
sociálním hledisku a řízení) zajistit transparentnost tím, že vytvoří jasný, jednoznačný, 
společný a předem daný rámec, který bude výslovně odkazovat na lidská práva a bude 
plně v souladu s pokyny a zásadami OECD a OSN a bude vycházet z objektivních 
ukazatelů rovnosti mezi ženami a muži, včetně rozdílů v jejich odměňování 
a zaměstnávání žen ve vedoucích funkcích; platů mladých lidí; možnosti pracovníků 
sdružovat se v odborech a vést kolektivní jednání; účinných záruk bezpečnosti na 
pracovišti; zaměstnávání lidí s postižením;

12. vyzývá EU, aby řešila nedostatečnou vnitřní kapacitu a odborné znalosti zavedením 
značného množství školicích programů o lidských právech a podnikání ve všech orgánech 
EU a ve všech oblastech politiky;

13. opakuje svou výzvu EU a jejím členským státům, aby zlepšily vymáhání stávajících 
právních předpisů v oblastech upravujících sociální odpovědnost podniků a lidská práva 
a aby vypracovaly další řešení, jak zajistit rovné podmínky pro domácí podniky 
a společnosti ze třetích zemí za účelem boje proti sociálnímu dumpingu;

14. vyzývá, aby byly na úrovni EU přijaty pečlivé standardy lidských práv a dodavatelského 
řetězce, které by mimo jiné splňovaly požadavky stanovené v pokynech OECD pro 



PE496.506v02-00 6/8 AD\920561CS.doc

CS

náležitou péči odpovědných dodavatelských řetězců minerálů z oblastí postižených 
konflikty a z vysoce rizikových oblastí a které by se mimo jiné soustředily na oblasti 
s případným významným negativním nebo pozitivním dopadem na lidská práva, jako jsou 
celosvětové a místní dodavatelské řetězce, nerostné suroviny pocházející z nelegálních 
zdrojů, zajišťování služeb třetími stranami a zabírání půdy, a na regiony, v nichž pracovní 
právo a ochrana pracovníků nejsou dostatečné nebo v nichž se produkují výrobky 
nebezpečné pro životní prostředí a zdraví; vítá programy, které EU již zavedla, především 
program FLEGT – prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví, a podporuje 
soukromé iniciativy, jako je EITI iniciativa usilující o transparentnost těžebního průmyslu;

15. požaduje, aby v případech, kdy jsou EU nebo její členské státy obchodními partnery 
(např. v případě veřejných zakázek, státních podniků, společných podniků, vývozních 
úvěrových záruk a rozsáhlých projektů ve třetích zemích), stalo prioritou dodržování 
pokynů a zásad OECD a OSN, jež by se měly promítnout do konkrétních smluvních 
ujednání, která by stanovila postihy za hrubé porušování standardů v sociální oblasti, 
oblasti životního prostředí a lidských práv; doporučuje, aby připravovaná „platforma EU 
pro vnější spolupráci a rozvoj“ zastávala významnou úlohu při určování opatření, jejichž 
cílem bude zvýšit kvalitu a účinnost vnější spolupráce EU, slučovacích mechanismů 
a finančních nástrojů, a také spolupráce a koordinace mezi EU, finančními institucemi 
a dalšími zúčastněnými stranami v této oblasti;

16. zdůrazňuje význam rámce OSN „Chránit, respektovat a napravovat“ a domnívá se, že jeho 
tři pilíře – odpovědnost státu za ochranu lidských práv, odpovědnost podniků za 
dodržování lidských práv a nutnost účinnějšího přístupu k nápravě – by měly být 
podpořeny vhodnými opatřeními, jež umožní jejich provádění;

17. zdůrazňuje, že evropské podniky, jejich dceřiné společnosti a jejich subdodavatelé 
zastávají vzhledem ke svému podílu na mezinárodním obchodu  zásadní úlohu v podpoře 
a šíření sociálních a pracovních standardů ve světě; uznává, že stížnosti na 
společnosti EU, které působí v zahraničí, jsou často snáze řešitelné přímo v místě 
působení; vyjadřuje uznání státům OECD za zřízení vnitrostátních kontaktních míst coby 
mimoprávního prostředku ke smírnému řešení široké škály sporů v oblasti podnikání 
a lidských práv; vyzývá nicméně společnosti, aby více usilovaly o vytvoření mechanismů 
pro řešení stížností v souladu s kritérii efektivity vytyčenými v obecných zásadách OSN 
a aby usilovaly o závaznější postupy, které budou vyžadovány v mezinárodně uznávaných 
pravidlech a zásadách, zejména v nedávno aktualizovaných pokynech OECD pro 
nadnárodní podniky, deseti zásadách OSN nazvaných Global Compact, normě ISO 26000 
pro oblast společenské odpovědnosti a tripartitní deklaraci MOP o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální politiku;

18. vítá záměr Komise pozměnit ustanovení mezinárodního práva soukromého obsažená 
v nařízení Brusel I, a zejména pak zavedení zásady „forum necessitatis“; zdůrazňuje, že je 
třeba dále zefektivňovat přístup k odškodňování obětí porušování lidských práv, pokud 
k němu došlo v důsledku působení společnosti mimo EU, prostřednictvím reforem 
nařízení Brusel I a Řím II; vyzývá k přijetí účinných opatření, která povedou k odstranění 
překážek při vymáhání práva, jako jsou např. nepřiměřené náklady na soudní řízení, a sice 
prostřednictvím iniciativ, mezi něž patří např. vypracování minimálních standardů pro 
kolektivní odškodnění nebo řešení problému „oddělené právní subjektivity“ společností;
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19. vyzývá k vypracování účinnějších standardů v oblasti transparentnosti a odpovědnosti 
společností EU vyvážejících technologie, které mohou být zneužity k porušování lidských 
práv nebo k ohrožení bezpečnostních zájmů EU;

20. vítá záměr Komise přistoupit k otázce sociální odpovědnosti podniků v kontextu 
rozšiřování; nicméně vyjadřuje politování nad tím, že v rámci přístupových jednání 
s kandidátskými zeměmi není tato otázka zvlášť řešena a ani není zmíněna ve sdělení 
Komise nazvaném „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012–2013“ 
(COM(2012)0600);

21. vítá záměr Komise pracovat na provedení celosvětových kampaní, mezinárodních zásad 
a doplňkových právních předpisů s cílem zajistit, aby podniky EU kladně působily na 
zahraniční společnosti; konstatuje, že kladné působení podniků v zahraničních 
společnostech lze mimo jiné měřit přístupem místního obyvatelstva ke zdrojům, 
potravinovou soběstačností obyvatelstva a vnitřním rozvojem těchto společností;

22. vyzývá k uplatňování zásady „poznej svého koncového uživatele“ s cílem zajistit, aby 
nedocházelo k porušování lidských práv na nižších nebo vyšších stupních výrobního či 
tržního oběhu.
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