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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že dodržiavanie základných pracovných noriem a programu dôstojnej práce 
MOP, ako aj usmernení OECD pre nadnárodné spoločnosti a iniciatívy OSN s názvom 
Global Compact, môže mať pozitívny vplyv na hospodárstvo krajiny tým, že sa zaručí 
spoločensko-politická stabilita a zvýši sa kvalifikovanosť pracovných síl danej krajiny;
v tejto súvislosti sa domnieva, že začlenenie sociálnej doložky do dohôd WTO je 
mimoriadne dôležité, keďže pracovné normy majú nezastupiteľné miesto z pohľadu 
plnenia rozvojových cieľov tisícročia a podpory vnútorného rozvoja v chudobných 
krajinách; konštatuje, že sociálne ustanovenia preferenčných obchodných dohôd EÚ sú 
prezentované skôr ako ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, než ako právne záväzky, ktoré sa 
majú presadzovať, keďže neexistujú žiadne účinné mechanizmy, ktorými by sa 
zabezpečovalo ich vykonávanie; zdôrazňuje preto, že je dôležité prijať konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa implementovali sociálne ustanovenia 
preferenčných obchodných dohôd EÚ a aby boli primerane monitorované, revidované a 
presadzované;

2. vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby vyvinuli tlak na európske podniky 
pôsobiace v rozvojových krajinách, aby šli príkladom v oblasti sociálnej zodpovednosti a 
presadzovania dôstojných pracovných podmienok;

3. zdôrazňuje, že z viacerých krajín so štatútom GSP-Plus boli hlásené opakované prípady 
porušovania základných pracovných noriem, ale neviedlo to k pozastaveniu preferencií;
domnieva sa, že nedostatočné presadzovanie zásady podmienenosti narúša ambíciu EÚ 
podporovať sociálnu politiku a základné pracovné normy na celom svete a je v rozpore so 
zásadou rozvoja súdržnosti politiky;

4. uznáva, že napriek tomu, že medzinárodný trend v oblasti dvojstranných obchodných 
dohôd sa postupne vyvíja smerom k väčšej akceptácii pracovných a sociálnych noriem 
spojených s obchodnými agendami, v dohodách o voľnom obchode sa vo všeobecnosti 
uvádza málo odkazov na sociálne normy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ 
nevyužíva jednotne sformulovanú sociálnu doložku, ktorá by sa vkladala do všetkých 
dvojstranných obchodných dohôd; naliehavo vyzýva EÚ, aby do všetkých svojich dohôd 
o voľnom obchode (DVO) vrátane dohôd vznikajúcich v rámci WTO zahrnula sociálnu 
doložku v súlade s ostatnými medzinárodne dohodnutými a uznávanými normami (t. j. 
základnými pracovnými normami MOP);

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali iniciatívy zamerané na propagáciu 
produktívneho zamestnávania, investovania do ľudských zdrojov, mechanizmov 
prerozdeľovania, sociálnej ochrany, rodovej rovnosti, sociálneho dialógu a účinného 
uplatňovania práv pri práci;

6. nabáda zmluvné strany dohôd o voľnom obchode, aby naďalej uznávali plnú a 
produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých ako kľúčový prvok trvalo 
udržateľného rozvoja pre všetky krajiny a prioritný cieľ medzinárodnej spolupráce a aby 
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podporovali rozvoj medzinárodného obchodu spôsobom, ktorý povedie k plnej a 
produktívnej zamestnanosti a k dôstojnej práci pre všetkých v súlade s ministerským 
vyhlásením Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej zamestnanosti a dôstojnej práci z 
roku 2006;

7. vyzýva zmluvné strany dohôd o voľnom obchode, aby sa v súlade s povinnosťami 
vyplývajúcimi z členstva v MOP a z Deklarácie MOP o základných zásadách a právach 
pri práci, prijatej konferenciou Medzinárodnej organizácie práce na jej 86. zasadnutí v 
roku 1998, a z nadväzných opatrení k tejto deklarácii zaviazali vo svojich zákonoch a 
postupoch k rešpektovaniu, podporovaniu a uplatňovaniu zásad týkajúcich sa základných 
práv, konkrétne:
a) slobody združovania a skutočného uznania práva na kolektívne vyjednávanie;
b) odstránenia všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce;
c) faktického zrušenia detskej práce; a
d) odstránenia diskriminácie, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie;

8. konštatuje, že je na jednotlivých krajinách a členských štátoch, aby sa pripojili 
k dohovorom MOP, avšak vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným uplatňovaním a 
vykonávaním sociálnych noriem, hlavne dohovorov MOP a zásad sociálnej zodpovednosti 
podnikov v mnohých partnerských krajinách EÚ; rovnako nabáda EÚ, aby prijala 
konkrétne opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania sociálnych noriem; 
zdôrazňuje, že MOP povoľuje ukladanie obchodných sankcií krajinám, ktoré si neplnia 
svoje medzinárodné záväzky; vyzýva EÚ, aby v súvislosti s dvojstrannými a regionálnymi 
dohodami uplatňovala prístup vychádzajúci zo stimulov a sankcií, s cieľom zabezpečiť 
účinné presadzovanie sociálnych ustanovení obsiahnutých v preferenčných dohodách EÚ;
zdôrazňuje, že systémy GSP a GSP + by sa mali monitorovať jednotne a proces 
monitorovania by mal byť transparentnejší;

9. víta systém dohľadu MOP nad medzinárodnými pracovnými normami, ktorý je na 
medzinárodnej úrovni jedinečný a ktorý pomáha zabezpečovať, aby krajiny plnili 
dohovory, ktoré ratifikovali; zdôrazňuje, že je potrebné, aby MOP v prípade problému 
pomáhala krajinám prostredníctvom sociálneho dialógu a technickej pomoci;

10. berie na vedomie, že EÚ sa už zaviazala presadzovať dôstojnú prácu a bojovať proti 
vykorisťovaniu, a to predovšetkým vo svojich obchodných dohodách; konštatuje však aj 
to, že EÚ nepresadzuje dodržiavanie prípadných podmienok, ktoré sú zakotvené v 
mnohých dvojstranných a regionálnych dohodách o voľnom obchode; naliehavo v tejto 
súvislosti vyzýva EÚ, aby v súvislosti so službou pre vonkajšiu činnosť kládla dôraz na 
sociálnu politiku, aby zabezpečila ratifikáciu a uplatňovanie kľúčových pracovných 
noriem a aby sa zároveň zdržala udeľovania výnimiek zo všeobecných predpisov, napr. v
oblasti vývozných spracovateľských zón, keďže v súvislosti s tým hrozí, že 
zainteresované strany začnú „súťažiť“ v uvoľňovaní regulácie, čím sa oslabí dodržiavanie 
určitých sociálnych noriem;

11. trvá na tom, že obchodné rokovania v rámci WTO nesmú ohroziť sociálny rozvoj;
opätovne potvrdzuje, že MOP by mala byť oprávnená predkladať WTO odborné správy v 
prípade obchodných sporov;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnecovali k dobrej správe vecí verejných v oblasti 
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financií, daní a súdnictva v záujme rozšírenia sociálneho rozmeru globalizácie;

13. pripomína, že sociálna zodpovednosť podnikov je koncepcia, podľa ktorej podniky 
dobrovoľne začleňujú sociálne a environmentálne prístupy do svojej obchodnej stratégie;
konštatuje, že zavedením postupov v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov sa môže 
obnoviť dôvera v podniky, ktorá je pre sociálne trhové hospodárstvo Európy životne 
dôležitá; poznamenáva však, že nejednotnosť koncepcie sociálnej zodpovednosti 
podnikov, v dôsledku ktorej rozličné podniky vytvorili rozličné normy v oblasti 
sociálneho účtovníctva, auditov a podávania správ, vyvoláva otázku porovnateľnosti;
uznáva úsilie EÚ uplatňovať všeobecnejšie usmernenia na vymedzovanie a využívanie 
sociálnej zodpovednosti podnikov; poukazuje však na pretrvávajúcu rozmanitosť a 
rôznorodosť tejto koncepcie; naliehavo vyzýva EÚ, aby na medzinárodných fórach prijala 
konkrétne kroky a v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov upustila od čisto 
dobrovoľného prístupu a vymedzila jednoznačné právne povinnosti podnikov týkajúce sa 
ľudských práv a základných pracovných noriem, ako aj účinné spôsoby vyvodzovania 
zodpovednosti voči nim v prípade ich porušovania. domnieva sa napríklad, že keď 
nadnárodné spoločnosti požiadajú členské štáty o investičné záruky, mali by členské štáty 
tieto záruky spojiť so zavedením oficiálnych usmernení v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov;

14. žiada Komisiu a členské štáty, aby zaujali iniciatívny prístup k riešeniu sociálnych 
dôsledkov úprav a reštrukturalizácie spojených s globalizáciou;

15. vyzýva Komisiu, aby presadzovala základné dohovory MOP iniciatívnejším spôsobom a 
aby zriadila núdzovú linku EÚ pre detskú prácu, kam by občania mohli nahlasovať 
európske podniky, ktoré využívajú detskú prácu kdekoľvek vo svete; nazdáva sa, že táto 
núdzová linka by mala mať malú, ale dostatočnú výskumnú kapacitu, ktorá by jej 
umožňovala a) zverejňovať výročnú správu o svojich zisteniach a b) pomáhať európskym 
podnikom v ich úsilí o odstránenie detskej práce z ich dodávateľského reťazca;

16. naliehavo žiada EÚ, aby na medzinárodnej úrovni prijala vhodné opatrenia na boj proti 
sociálnemu dumpingu, ktorý sa vyskytuje v obchodných praktikách niektorých krajín, a to 
v EÚ, ako aj v tretích krajinách, ktorým EÚ poskytuje rozvojovú pomoc;

17. poukazuje na potrebu nájsť vhodnú rovnováhu medzi zvyšovaním konkurencieschopnosti 
priemyslu a zameraním sa na riešenie vplyvu podnikania na životné prostredie a 
spoločnosť; víta iniciatívy Komisie, ktorá sa snaží zaradiť sociálnu zodpovednosť 
podnikov do stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu;
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