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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že nové vymedzenie ustanovené v oznámení Komisie z 25. októbra 2011 
o sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP) zdôrazňuje, že súlad s platnými právnymi 
predpismi a kolektívnymi zmluvami je predpokladom pre zodpovedné konanie, a 
objasňuje nevyhnutný rámec pre sociálnu zodpovednosť podnikov prostredníctvom 
požiadavky začleniť „sociálne, environmentálne, etické otázky, otázky ľudských práv a 
spotrebiteľské otázky“ do fungovania a hlavnej stratégie podnikov v úzkej spolupráci s ich 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že SZP sa musí rozšíriť aj na konanie podnikov 
voči tretím krajinám a v rámci nich;

2. víta úsilie Európskej únie a jej členských štátov o zosúladenie politík s usmerneniami 
OECD pre nadnárodné spoločnosti prepracovanými v roku 2011a s hlavnými zásadami 
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv1, a zdôrazňuje, že toto úsilie, predovšetkým 
v oblasti globálneho podnikania, stále ešte nedosiahlo mieru dôkladného zapojenia do 
plnenia príslušných environmentálnych a sociálnych noriem a noriem v oblasti ľudských 
práv, ani do ich preskúmania;

3. zdôrazňuje význam posudzovania dodržiavania požiadaviek sociálnej zodpovednosti zo 
strany podniku v celom dodávateľskom reťazci; domnieva sa, že zásadný význam majú 
účinné a transparentné ukazovatele, ktoré umožnia systematickým spôsobom vyhodnotiť 
presný vplyv činnosti podnikov;

4. trvá na tom, že každý z 27 členských štátov musí urýchliť preskúmanie svojich národných 
akčných plánov týkajúcich SZP a vytváranie národných plánov implementácie príslušných 
usmernení OECD a hlavných zásad OSN, ktoré by mali byť dokončené najneskôr do 
decembra 2013; domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa tieto plány 
vytvárali za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane MVO, občianskej 
spoločnosti, odborov, zamestnávateľských organizácií a vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva; vyzýva EÚ, aby umožnila poučiť sa zo skúseností tých členských štátov, 
ktoré v súčasnosti týmto procesom prechádzajú; povzbudzuje členské štáty, aby načerpali 
inšpiráciu z usmernení uvedených v norme ISO 26000, v najnovšej verzii usmernení 
globálnej iniciatívy pre podávanie správ a z pokynov, ktoré vypracovala Európska skupina 
vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva;

5. zdôrazňuje, že sociálna zodpovednosť podnikov v EÚ i v tretích krajinách by sa mala 
rozšíriť aj na oblasti, ako sú organizácia práce, kvalita zamestnania, rovnosť príležitostí, 
sociálna účasť, boj proti diskriminácii, ako aj kontinuálne vzdelávanie;

                                               
1 Rada OSN pre ľudské práva, 17. zasadnutie konané 21. marca 2011, správa osobitného zástupcu generálneho 
tajomníka o problematike ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných obchodných podnikov, John 
Ruggie: Hlavné zásady pre podnikanie a ľudské práva: vykonávanie rámca OSN s názvom Ochrana, 
dodržiavanie a náprava (A/HRC/17/31) (ďalej len „hlavné zásady OSN”).
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6. žiada lepšiu politickú súdržnosť na úrovni EÚ, ktorá sa dosiahne tým, že sa normy 
verejného obstarávania, vývozných úverov, dobrej správy vecí verejných, hospodárskej 
súťaže, rozvoja, obchodu, investícií a ostatných politík a dohôd uvedú do súladu 
s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, sociálnymi a environmentálnymi 
normami stanovenými v príslušných usmerneniach a zásadách OECD a OSN, v tejto 
súvislosti požaduje spoluprácu so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a 
spotrebiteľov, ako aj využívanie odporúčaní príslušných vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva, napr. stanoviska Európskej skupiny vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva pre Komisiu k otázke ľudských práv a obstarávania; požaduje rozumné a primerané 
posúdenie vplyvu legislatívnych návrhov na možný nesúlad s hlavnými zásadami OSN a 
trvá na koordinácii s pracovnou skupinou OSN pre podnikanie a ľudské práva s cieľom 
zabrániť nerovnomernému a nejednotnému výkladu týchto hlavných zásad; pripomína 
dôležitosť Charty základných práv Európskej únie vrátane jej článku 16, v ktorom sa 
zaručuje základné právo na podnikanie, ktoré by sa malo náležite zohľadniť a slúžiť ako 
referencia na podporu politík sociálnej zodpovednosti podnikov v EÚ, pričom uznáva 
význam rámca OSN pre ľudské práva pre sociálnu zodpovednosť podnikov; zdôrazňuje, 
že je dôležité vyvážiť slobodu podnikania s ostatnými právami, ktoré sa v charte zaručujú, 
ako aj s medzinárodne uznávanými zásadami a usmerneniami pre sociálnu zodpovednosť 
podnikov; víta v tejto súvislosti úsilie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) 
o získanie dôkazov a odborných znalostí týkajúcich sa existencie a výkladu slobody 
podnikania;

7. zaväzuje sa, že bude aj naďalej zvyšovať svoje požiadavky, aby sa inštitúcie a úradníci 
EÚ vrátane osobitného predstaviteľa EÚ pre ľudské práva, ako aj osobitných zástupcov
EÚ pre jednotlivé krajiny a regióny, snažili o posilnenie sociálnych environmentálnych 
noriem a noriem v oblasti ľudských práv vo všetkých vonkajších vzťahoch a činnostiach 
EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uskutočnili posúdenia vplyvu základných práv 
pred uzatvorením a počas hodnotenia multilaterálnych a bilaterálnych obchodných 
a investičných dohôd a pri prideľovaní rozvojovej pomoci, a aby zabezpečili dodržiavanie 
týchto práv;

8. uznáva, že vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva riadiace sa parížskymi zásadami majú 
dobrú pozíciu v tom, aby podporovali plnenie hlavných zásad OSN a uľahčovali, či 
dokonca zaisťovali prístupu k náprave; vyzýva EÚ a členské štáty, aby uznali vnútroštátne 
inštitúcie pre ľudské práva spolu s podnikmi a organizáciami zastupujúcimi 
zamestnancov, zamestnávateľov a spotrebiteľov za kľúčového partnera pri presadzovaní 
programov v oblasti ľudských práv a podnikania, tvorbe prepojení medzi podnikateľskou 
sférou, štátom a občianskou spoločnosťou a pri presadzovaní medzinárodne uznávaných 
sociálnych, environmentálnych noriem a usmernení a noriem a usmernení v oblasti 
ľudských práv; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby posilnili a v prípade potreby 
rozšírili právomoci vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, aby mohli pôsobiť 
efektívnejšie, alebo aby v prípadoch, kde nie je k dispozícii žiadna vnútroštátna inštitúcia 
pre ľudské práva riadiaca sa parížskymi zásadami, podnikli kroky na jej založenie, a aby 
EÚ vyvinula primeranú strategickú podporu; zaväzuje sa zaviesť pravidelnú výmenu 
názorov s národnými inštitúciami pre ľudské práva v rámci výborov LIBE a/alebo DROI, 
opierajúcu sa o skúsenosti výboru DROI z výmeny názorov o samite ombudsmanov EÚ a 
krajín Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil v roku 2011, a dopĺňať takéto výmeny 
názorov cielenými stretnutiami pracovných skupín o ľudských právach a podnikaní;
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9. víta prijatie odporúčania Medzinárodnej organizácie práce č. 202 zo 14. júna 2012 
o vnútroštátnych základoch sociálnej ochrany; zaväzuje sa, že zaradí otázky ľudských 
práv a otázky SZP do programu nadchádzajúcich stretnutí EÚ s tretími krajinami, najmä s 
tými, s ktorými má EÚ privilegované vzťahy; vyzýva na začlenenie CSR do zmluvných 
vzťahov EÚ s tretími štátmi a požaduje, aby sa, ak to bude nutné, preložili hlavné zásady 
OSN s využitím kapacít EP alebo ostatných inštitúcií EÚ;

10. vyzýva EÚ, a najmä Komisiu, aby zabezpečila, že finančné nástroje, okrem iného 
Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), budú považovať NHRI v 
súlade s parížskymi zásadami za kľúčových partnerov pri dosahovaní svojich cieľov a 
podporovať ich pri účinnom využívaní ich jedinečného postavenia a skúseností v oblasti 
ľudských práv s cieľom vytvoriť dialóg medzi rôznymi zúčastnenými stranami vrátane 
štátnych orgánov, občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry a aby za týmto účelom

(1) zabezpečili, aby sa téma sociálnej zodpovednosti podnikov a ľudských práv zaradí do 
priorít jednotlivých finančných nástrojov v rámci nového viacročného finančného 
rámca (VFR) na obdobie rokov 2014 – 2020; a 

(2) rozvíjali vedeckú podporu pod záštitou EIDHR pre vzdelávanie a celkové budovanie 
kapacít v oblasti SZP a ľudských práv organizácií občianskej spoločnosti, NHRI, 
ochrancov ľudských práv, odborov a ďalších organizácií v oblasti ľudských práv;

11. trvá na tom, že v záujme toho, aby plnenie novej stratégie EÚ v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov podporovalo záujmy spoločnosti v celej ich rôznorodosti, 
dodržiavanie ľudských práv a cestu k udržateľnému a inkluzívnemu ozdraveniu a rozvoju, 
musia pokyny EÚ o povinnom zverejnení nefinančných informácií týkajúcich sa podnikov 
(vrátane informácií z oblasti životného prostredia, sociálnej sféry a dobrej správy vecí 
verejných) zaručiť transparentnosť tým, že budú poskytovať jasný, jednoznačný, spoločný 
a vopred určený rámec odvolávajúci sa konkrétne na ľudské práva, ktorý bude v plnej 
miere zosúladený s hlavnými usmerneniami a zásadami OECD a OSN a založený na 
objektívnych ukazovateľoch: rovnosť žien a mužov vrátané otázok ako rozdiel v 
odmeňovaní žien a mužov a podiel žien na vedúcich pozíciách, mzdy mladých ľudí,
možnosť zamestnancov zapojiť sa do odborov a kolektívneho vyjednávania, účinné 
zaručenie bezpečnosti pri práci a zdravotné postihnutie;

12. vyzýva EÚ, aby riešila nedostatky v oblasti vnútornej kapacity a odborných znalostí 
realizáciou podstatných programov vzdelávania v oblasti ľudských práv a podnikania v 
rámci všetkých inštitúcií EÚ a všetkých oblastí jej politiky;

13. opakovane vyzýva EÚ a členské štáty, aby zlepšili presadzovanie existujúcich zákonov 
týkajúcich sa SZP tým, že do nich zahrnú problematiku podnikania a ľudských práv, a aby 
vypracovali ďalšie riešenia zamerané na vytvorenie spravodlivých podmienok pre domáce 
podniky a podniky z tretích krajín s cieľom bojovať proti sociálnemu dumpingu;

14. žiada, aby boli vypracované európske normy náležitej starostlivosti v oblasti ľudských 
práv a dodávateľských reťazcov, ktoré spĺňajú okrem iného požiadavky stanovené v 
usmerneniach OECD týkajúcich sa náležitej starostlivosti a zodpovedného riadenia 
dodávateľských reťazcov nerastov z konfliktných a vysokorizikových oblastí, ktoré by sa 
týkali aj oblastí potenciálne vysokého negatívneho alebo pozitívneho vplyvu na ľudské 
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práva, ako sú globálne a miestne dodávateľské reťazce, nerasty z konfliktných oblastí a 
zabezpečovanie služieb tretími stranami (outsourcing), zaberanie pôdy, a oblastí, kde sú 
pracovné právo a ochrana zamestnancov nedostatočné alebo kde sa vyrábajú výrobky 
nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ; víta programy, ktoré už EÚ zaviedla, najmä 
program vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) v oblasti 
lesníctva, a podporuje súkromné iniciatívy, ako je iniciatíva za transparentnosť 
v ťažobnom priemysle (EITI);

15. žiada, aby sa všade tam, kde EÚ alebo jej členské štáty pôsobia ako obchodní partneri 
(napr. pri verejnom obstarávaní, v štátnych podnikoch, spoločných podnikoch, v prípade 
záruk na vývozné úvery, v rozsiahlych projektoch v tretích krajinách), prednostne 
vyžadoval súlad s hlavnými usmerneniami a zásadami OECD a OSN, ktorý by sa mal 
premietnuť do konkrétnych doložiek a priniesť sankcie pre podniky, ktoré hrubo porušujú 
sociálne a ekologické normy a normy v oblasti ľudských práv; odporúča, aby plánovaná 
„platforma EÚ pre vonkajšiu spoluprácu a rozvoj“ zohrávala úlohu pri určovaní spôsobov 
zlepšenia kvality a účinnosti vonkajšej spolupráce EÚ, zlučovacích mechanizmov 
a finančných nástrojov, ako aj spolupráce a koordinácie medzi EÚ, finančnými 
inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami v tejto oblasti;

16. zdôrazňuje význam rámca OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“ a domnieva sa, že jeho 
tri piliere – zodpovednosť štátu chrániť pred porušovaním ľudských práv, zodpovednosť 
podnikov rešpektovať ľudské práva a potreba účinnejšieho prístupu k nápravám – by mali 
podliehať primeraným opatreniam, ktoré umožnia ich realizáciu;

17. zdôrazňuje, že európske podniky, ich dcérske spoločnosti a ich subdodávatelia zohrávajú 
vzhľadom na svoj význam v medzinárodnom obchode zásadnú úlohu pri propagácií 
a šírení sociálnych a pracovných noriem vo svete; uznáva, že sťažnosti na podniky z EÚ, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť v zahraničí, sa často účinnejšie vyriešia priamo na mieste; 
vyjadruje uznanie OECD za založenie vnútroštátnych kontaktných miest ako 
mechanizmov bez právnej povahy, ktoré sa v jednotlivých štátoch snažia nájsť zmierlivé 
riešenie v širokej škále sporov v oblasti podnikania a ľudských práv; žiada však, aby 
podniky vynakladali väčšie úsilie pri vytváraní mechanizmov riešenia sťažností, ktoré by 
boli v súlade s kritériami účinnosti stanovenými v hlavných zásadách OSN, a aby sa 
usilovali zaviesť ďalšie záväzné pravidlá, ktoré im poskytujú medzinárodne uznávané 
zásady a usmernenia, predovšetkým nedávno aktualizované usmernenia OECD pre 
nadnárodné spoločnosti, desať zásad iniciatívy OSN Global Compact, norma ISO 26000 o 
sociálnej zodpovednosti a tripartitná deklarácia Medzinárodnej organizácie práce o 
zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky;

18. víta zámer Komisie zmeniť a doplniť ustanovenia medzinárodného súkromného práva, 
ktoré sú obsahom nariadenia Brusel I, a najmä zaviesť zásadu „forum necessitatis”; 
zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja účinného prístupu k náprave pre obete porušovania 
ľudských práv odvíjajúcich sa z podnikateľskej činnosti mimo EÚ, a to konkrétne 
prostredníctvom reforiem nariadení Brusel I a Rím II; žiada prijať účinné opatrenia na 
odstránenie existujúcich prekážok zaistenia spravodlivosti, ako sú neúmerné náklady na 
riešenie sporov, prostredníctvom iniciatív, ako sú určenie minimálnych noriem kolektívnej 
nápravy a riešenia problému samostatnej právnej subjektivity podnikov;
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19. požaduje rozvoj účinnejších noriem v oblasti transparentnosti a zodpovednosti pre 
technologické spoločnosti EÚ v súvislosti s vývozom technológií, ktoré sa môžu použiť 
na porušovanie ľudských práv alebo na opatrenia namierené proti bezpečnostným 
záujmom EÚ;

20. víta vôľu Komisie riešiť otázku SZP v súvislosti s rozširovaním; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že neexistuje osobitný prístup k tejto otázke v rámci rokovaní 
o pristúpení s kandidátskymi krajinami, a nad tým, že táto koncepcia sa neuvádza 
v oznámení Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy 
na roky 2012 – 2013 (COM(2012)0600);

21. víta zámer Komisie usilovať o vytvorenie celosvetových kampaní, medzinárodných 
usmernení a dodatočných legislatívnych opatrení s cieľom zabezpečiť, aby mali podniky 
pozitívny vplyv na zahraničné spoločnosti; pripomína, že pozitívny vplyv podnikov na 
spoločnosti iných krajín sa môže merať aj prístupom miestneho obyvateľstva k zdrojom, 
potravinovou nezávislosťou obyvateľstva a vnútorným rozvojom týchto spoločností;

22. požaduje uplatňovanie pravidla „poznaj svojho koncového užívateľa“ na predchádzanie 
porušovaniu ľudských práv oboma smermi v rámci výrobného alebo trhového toku.
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