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NÁVRHY

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

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala zásady řízeného a spravedlivého obchodu, aby 
odmítala ochranářská opatření či jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, jež neohrožují lidská a odborářská práva, aby 
však zároveň uplatňovala odlišnou interpretaci článku XXIV všeobecné dohody o clech
a obchodu tak, aby v oprávněných případech umožnila vyjmutí ohrožených výrobních
a jiných odvětví z obchodních dohod;

2. potvrzuje, že před uzavřením jakékoli obchodní dohody musí smluvní strany ratifikovat
a účinně realizovat stěžejní ujednání Deklarace ILO o základních principech a právech
a že kapitola o udržitelném rozvoji je stejně závazná jako ustanovení o přístupu na trh
a podléhá stejnému postupu pro urovnávání sporů;

3. trvá na tom, že by Komise při účinné spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv měla 
zároveň nadále dostát své odpovědnosti za hodnocení dopadu obchodních jednání na 
sociální, ekologická a lidská práva a po celou dobu vyjednávání a provádění obchodních 
dohod transparentně konzultovat odborové organizace a ekologické a sociální nevládní 
organizace a zajistit jim plné právo upozorňovat na případy porušení právních předpisů;

4. žádá, aby budoucí obchodní dohody a revize nařízení o GSP+ zavedly transparentní 
kritéria dodržování práv pracovníků, environmentálních a lidských práv v partnerských 
zemích, a překonaly tak nedostatky v důslednosti, transparentnosti a v zajišťování 
spravedlivých postupů;

5. vítá používání hodnocení dopadu na udržitelnost, vyslovuje však lítost nad neschopností 
řídit se zcela podle jejich závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a v případě Kolumbie; 
zdůrazňuje potenciál, který má EU při prosazování konkrétních vylepšení v oblasti práv 
pracovníků a lidských práv před uzavřením obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

6. uznává, že jsou současné i budoucí obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že přesouvání výroby do zahraničí vede ke ztrátě 
pracovních míst a že by obchodní politika EU měla usilovat o to, aby zabránila 
nadměrnému či příliš rychlému úbytku tržního podílu EU a míry zaměstnanosti ve všech 
odvětvích; žádá, aby byly obchodní dohody uzavírány na základě schopnosti Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci poskytnout přiměřenou podporu zaměřenou na 
restrukturalizaci;

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní obchodních jednání, aby prosazovali povinnosti
i práva investorů a podniků v souladu s heiligendammským procesem, a žádá, aby byl 
podmínkou pro uzavření obchodních dohod soulad s pokyny Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o nadnárodních podnicích, s tripartitní 
deklarací ILO o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku, s celosvětovou 
úmluvou OSN nazvanou Global Compact a s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
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týkajícími se obchodu a lidských práv;

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají sociálních problémů, předmětem nezávislých 
odborných rozhodnutí, kontroly a přezkumu;

9. trvá na tom, že tzv. režim IV (Mode IV) o dočasném pohybu pracovníků by měl být do 
obchodních dohod zařazován pouze pod podmínkou souladu s národními pracovními 
normami a kolektivními smlouvami v partnerských zemích;

10. žádá EU, aby podpořila rozšíření mechanismu přezkoumávání obchodní politiky WTO 
tak, aby zahrnoval obchodní aspekty udržitelného rozvoje, včetně základních pracovních 
norem, a také změnu definice subvence v dohodě Světové obchodní organizace
o subvencích a vyrovnávacích opatřeních s cílem zajistit soulad se základními pracovními 
normami a dodržování lidských práv ve vývozních zpracovatelských zónách.


