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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že dodržování klíčových pracovních standardů, agendy MOP, která se týká 
důstojné práce, pokynů OECD pro nadnárodní společnosti a iniciativy OSN nazvané 
Global Compact může mít pozitivní dopad na hospodářství státu, jelikož tak bude 
zajištěna sociální a politická stabilita a dojde ke zvýšení úrovně kvalifikace pracovní síly 
tohoto státu; v této souvislosti se domnívá, že mimořádný význam má začlenění sociální 
klauzule do smluv WTO, neboť pracovní standardy jsou nezbytné k dosažení rozvojových 
cílů tisíciletí a k posílení vnitřního rozvoje chudých zemí; poznamenává, že sociální 
ustanovení obsažená v preferenčních obchodních dohodách EU jsou prezentována spíše 
jako cíle, které mají být dosaženy, než jako právní závazky, jež je třeba prosazovat, 
jelikož neexistuje žádné opatření zajišťující skutečné mechanismy k vymáhání
dodržování; podtrhuje proto význam přijímání konkrétních opatření, jimiž bude zajištěno 
plnění sociálních ustanovení obsažených v preferenčních obchodních dohodách EU 
a rovněž jejich přiměřené sledování, vymáhání a přiměřená kontrola;

2. vyzývá Evropskou unii a její členské stát, aby vyvíjely tlak na evropské podniky se sídlem 
v rozvojových zemích, který by je přiměl jít příkladem v oblasti sociální odpovědnosti a 
důstojné práce;

3. zdůrazňuje, že v několika zemích zapojených do systému GSP+ bylo hlášeno opakované 
porušování základních pracovních standardů, a že to však nevedlo k odnětí preferencí; 
domnívá se, že nedostatečné prosazování podmínek podkopává úsilí EU o uplatňování 
sociální politiky a prosazování klíčových pracovních standardů na celém světě a je 
v rozporu se zásadou soudržnosti rozvojové politiky;

4. uznává, že ačkoliv mezinárodní trend panující v souvislosti s dvoustrannými obchodními 
dohodami postupně směřuje k širšímu uznávání pracovních a sociálních standardů 
spojených s obchodními programy, dohody o volném obchodu dosud sociální standardy 
zmiňují jen zřídka; vyjadřuje politování nad tím, že EU nemá k dispozici jednotné znění 
„sociální klauzule“, která by mohla být začleňována do všech dvoustranných obchodních 
dohod; naléhavě vyzývá EU, aby v souladu s dalšími mezinárodně přijatými a 
uznávanými standardy (jako jsou základní pracovní standardy MOP) začlenila do všech 
dohod EU o vnějším obchodu sociální klauzuli, a to i do dohod vznikajících v rámci 
WTO;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly iniciativy zaměřené na podporu 
produktivní zaměstnanosti, investic do lidských zdrojů, mechanismů přerozdělování, 
sociální ochranu, rovnost žen a mužů, sociální dialog a na efektivní uplatňování práv na 
pracovišti;

6. vybízí strany dohod o volném obchodu, aby nadále uznávaly, že plná a produktivní 
zaměstnanost a důstojná práce pro všechny představuje klíčový prvek udržitelného 
rozvoje ve všech zemích a prvořadý cíl v oblasti mezinárodní spolupráce, a aby 
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podporovaly rozvoj mezinárodního obchodu způsobem, který povede k plné a produktivní 
zaměstnanosti a důstojné práci pro všechny v souladu s prohlášením ministrů o plné 
zaměstnanosti a důstojné práci přijatým v roce 2006 na zasedání Ekonomické a sociální 
rady OSN;

7. vyzývá strany dohod o volném obchodu, aby se v souladu s povinnostmi vyplývajícími 
z členství v MOP, z Deklarace MOP o základních zásadách a právech při práci přijaté 
v roce 1998 na 86. zasedání Mezinárodní konference práce a z jejích navazujících zpráv, 
zavázaly, že budou ve svých právních předpisech a postupech dodržovat, prosazovat 
a uplatňovat zásady základních práv, konkrétně:
a) svobodu sdružování a faktické uznání práva na kolektivní vyjednávání;
b) odstranění všech forem nucené nebo povinné práce;
c) faktické zrušení práce dětí a
d) odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání;

8. poukazuje na skutečnost, že je věcí jednotlivých zemí a členských států, zda se zapojí do 
úmluv Mezinárodní organizace práce; vyjadřuje politování nad nedostatečným 
uplatňováním a prosazováním sociálních standardů v řadě partnerských zemí EU, 
především úmluv MOP a zásad sociální odpovědnosti podniků; vybízí proto EU k přijetí 
opatření, kterými by zajistila účinné uplatňování sociálních standardů; zdůrazňuje, že 
MOP povoluje ukládání obchodních sankcí zemím, které neplní své mezinárodní 
povinnosti; vyzývá EU, aby v souvislosti s dvoustrannými a regionálními dohodami 
uplatňovala přístup založený na pobídkách a sankcích, a zajistila tak účinné prosazování 
sociálních ustanovení obsažených v preferenčních dohodách EU; zdůrazňuje, že systémy 
GSP a GSP+ by měly být soudržně sledovány a že proces sledování by měl být 
transparentnější;

9. vítá systém dohledu MOP pro mezinárodní pracovní standardy, který je na mezinárodní 
úrovni ojedinělý a jenž pomáhá zajistit, aby země skutečně uplatňovaly úmluvy, které 
ratifikovaly; zdůrazňuje, že dojde-li v některých zemích k potížím, měla by MOP těmto 
zemím pomoci prostřednictvím sociálního dialogu a technické podpory;

10. konstatuje, že se EU zejména ve svých obchodních dohodách již zavázala k prosazování 
důstojné práce a k boji proti vykořisťování; poukazuje však také na skutečnost, že EU 
nevymáhá dodržování případných podmínek, které jsou součástí řady dvoustranných a 
regionálních dohod o volném obchodu; naléhavě vyzývá EU, aby v kontextu služby pro 
vnější činnost začlenila do hlavního proudu činnosti sociální politiku a zajistila ratifikaci 
a uplatňování klíčových pracovní standardů a aby při tom nepřipouštěla výjimky 
z obecných předpisů, například pokud jde o vývozní zpracovatelské zóny, jelikož tyto 
výjimky s sebou nesou riziko neustálého zhoršování, a tím oslabují určité sociální 
standardy;

11. trvá na tom, že obchodní jednání probíhající v rámci WTO nesmí ohrozit sociální rozvoj; 
opět poukazuje na to, že by mělo být povoleno, aby MOP při obchodních sporech 
předkládala WTO zprávy vypracované odborníky;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly řádnou správu ve finančních, daňových a 
soudních oblastech jako jeden ze způsobů, jímž lze posílit sociální rozměr globalizace;
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13. připomíná, že sociální odpovědnost podniků představuje koncepci, díky níž podniky do 
svých podnikatelských strategií dobrovolně zahrnují sociální a ekologická hlediska;
poznamenává, že uplatňování postupů spojených se sociální odpovědností podniků může 
vést k obnovení důvěry v oblast obchodu, což má pro evropské sociálně tržní hospodářství 
klíčový význam; poznamenává však, že nesourodost koncepce sociální odpovědnosti 
podniků vedoucí k situaci, kdy si různé podniky vyvinuly různé normy pro sociální 
odpovědnost, kontrolu a podávání zpráv, nastoluje otázku srovnatelnosti; oceňuje úsilí EU 
o uplatňování obecnějších pokynů pro vymezení a využívání koncepce sociální 
odpovědnosti podniků; upozorňuje však na to, že přetrvává různorodost a nesourodost 
jejího pojetí; naléhavě vyzývá EU, aby v rámci mezinárodních fór přijala konkrétní kroky 
vedoucí k tomu, že se v pojetí sociální odpovědnosti podniků upustí od čistě 
dobrovolného přístupu a že budou stanoveny jasné právní povinnosti podniků týkající se 
lidských práv a sociální odpovědnosti podniků, a aby současně určila účinné způsoby, jak 
je v případě porušení povinností pohnat k odpovědnosti; domnívá se například, že požádá-
li nadnárodní společnost některý členský stát o investiční záruky, měl by je tento stát 
podmínit uplatňováním oficiálních pokynů koncepce sociální odpovědnosti podniků;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozvíjely proaktivní přístup k řešení sociálních 
důsledků vyplývajících z úprav a restrukturalizací, které souvisí s globalizací;

15. vyzývá Komisi, aby aktivněji podporovala základní úmluvy MOP a aby zřídila horkou 
linku pro dětskou práci, na níž budou občané moci podávat zprávy o evropských 
společnostech, které kdekoli na světě využívají dětskou práci; domnívá se, že tato horká 
linka by měla mít k dispozici malou, ale dostatečnou výzkumnou kapacitu, která jí umožní 
a) vydávat výroční zprávu o svých zjištěních a b) pomáhat evropským společnostem 
v úsilí o odstranění dětské práce ze svých dodavatelských řetězců;

16. naléhavě vyzývá EU, aby na mezinárodní úrovni přijala vhodná opatření k boji proti 
sociálnímu dumpingu, který lze pozorovat v obchodních postupech některých zemí EU 
i třetích zemí, jimž EU poskytuje rozvojovou pomoc;

17. poukazuje na nutnost nalézt patřičnou rovnováhu mezi posilováním konkurenceschopnosti 
průmyslu a řešením dopadů této oblasti na životní prostředí a společnost; vítá iniciativu 
Komise začlenit sociální odpovědnost podniků do strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.
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