
PA\802250SK.doc PE438.256v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2009/2219(INI)

8.2.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k ľudským právam a sociálnym a environmentálnym normám v dohodách 
o medzinárodnom obchode
(2009/2219(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Richard Howitt



PE438.256v01-00 2/4 PA\802250SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\802250SK.doc 3/4 PE438.256v01-00

SK

NÁVRHY

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

1. vyzýva Európsku úniu, aby dodržiavala zásady riadeného a spravodlivého obchodu 
a odmietala protekcionizmus alebo akýkoľvek pokus o spochybnenie oprávnených 
komparatívnych výhod rozvojových krajín, ktoré neobmedzujú ľudské práva a práva 
odborov, a aby uplatňovala odlišný výklad článku XXIV WTO s cieľom umožniť 
v odôvodnených prípadoch vyňatie zraniteľných výrobných a iných odvetví z dohôd 
o obchode;

2. potvrdzuje, že vo všetkých dohodách o obchode sa musí požadovať, aby všetky strany 
ratifikovali a účinne vykonávali základné dohovory Deklarácie Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP) o základných právach a zásadách, a že kapitola o trvalo 
udržateľnom rozvoji má rovnaký záväzný charakter ako ustanovenia o prístupe na trh 
a podlieha rovnakému mechanizmu urovnávania sporov;

3. trvá na tom, že Komisia, ktorá účinne spolupracuje s MOP a ďalšími orgánmi zmluvy, by 
mala pokračovať v plnení svojej povinnosti vyhodnocovať vplyv obchodných rokovaní 
na sociálne, environmentálne a ľudské práva a transparentným spôsobom konzultovať 
s odbormi, ako aj MVO pôsobiacimi v oblasti životného prostredia a v sociálnej oblasti 
počas procesu rokovania o obchodných dohodách a ich vykonávania, pričom by im mala 
zaručiť jasné právo upozorňovať na prípady porušovania týchto práv;

4. žiada, aby budúce dohody o obchode a revízia nariadenia o VSP+ vyriešili nedostatky 
v oblasti súdržnosti, transparentnosti a procesnej spravodlivosti uplatňovaním 
prehľadných hodnotiacich kritérií týkajúcich sa dodržiavania pracovných, 
environmentálnych a ľudských práv v partnerských krajinách;

5. víta používanie hodnotení vplyvu na trvalú udržateľnosť, ľutuje však, že sa v plnom 
rozsahu nepostupovalo podľa ich zistení, ako to bolo v západnej Afrike a v prípade 
Kolumbie; zdôrazňuje vplyv EÚ na uskutočňovanie konkrétnych zlepšení, pokiaľ ide 
o pracovné a ľudské práva, pred uzatvorením dohôd o obchode, ako aj počas ich 
realizácie;

6. uznáva, že súčasné a budúce dohody o obchode sú prerokúvané na pozadí hospodárskej 
depresie, že prenášanie podnikateľskej činnosti do zahraničia zapríčiňuje vo veľkej miere 
stratu pracovných príležitostí a že obchodná politika EÚ by sa mala snažiť zabrániť 
nadmernému alebo príliš rýchlemu poklesu trhového podielu EÚ a úrovne zamestnanosti 
bez ohľadu na odvetvie; žiada, aby sa dohody o obchode uzatvárali so zreteľom 
na možnosti fondu EÚ na prispôsobenie sa globalizácii poskytovať primeranú pomoc 
v prospech reštrukturalizácie;

7. žiada, aby obchodné rokovania EÚ presadzovali povinnosti, ako aj práva investorov 
a podnikov, ktoré sú ustanovené v Heiligendammskom procese, a aby sa v dohodách 
o obchode vyžadovalo dodržiavanie usmernení OECD o nadnárodných podnikoch, 
tripartitného vyhlásenia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o nadnárodných 
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spoločnostiach a sociálnej politike, iniciatívy OSN nazvanej Global Compact 
a odporúčaní osobitného splnomocnenca OSN pre podnikanie a ľudské práva;

8. žiada, aby sťažnosti vo veci sociálnych problémov podliehali rozhodnutiam nezávislých 
odborníkov, následnej kontrole a preskúmaniu;

9. trvá na tom, aby každé začlenenie ustanovení režimu IV o dočasnom pohybe pracovných 
síl do dohôd o obchode bolo podmienené dodržiavaním vnútroštátnych pracovných 
noriem a kolektívnych dohôd v partnerských krajinách;

10. žiada, aby EÚ podporila rozšírenie mechanizmu na prehodnotenie obchodnej politiky 
WTO s cieľom zahrnúť trhové aspekty trvalo udržateľného rozvoja vrátane základných 
pracovných noriem, ako aj zmenu a doplnenie vymedzenia pojmu subvencia v dohode 
WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, aby sa zabezpečilo dodržiavanie 
základných pracovných noriem a rešpektovali sa ľudských práv vo vývozno-
spracovateľských zónach.


