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NÁVRHY

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

1. vítá, že se sociální doložka z článku 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 
uplatňuje jak v rámci EU, tak i mimo ni;

2. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby sociální ustanovení obsažená v obchodních dohodách 
EU byla prováděna a řádně sledována; soudí, že je nezbytné zajistit, aby byly k dispozici 
mechanismy pro jejich revizi a vymáhání;

3. vyzývá Komisi, aby do všech obchodních dohod EU zahrnula závazná ustanovení 
o sociálních normách a o cílech plné a produktivní zaměstnanosti, a to včetně žen 
a mladých lidí, důstojné práce, dodržování práv pracovníků a rovnosti žen a mužů;

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby povinnosti v oblasti sociální odpovědnosti podniků byly 
závazné, a vyzývá Komisi, aby podporovala úsilí členských států důkladně sledovat jejich 
plnění a zajistit jejich právní vymáhání;

5. zdůrazňuje, že je důležité zřídit kontaktní místa pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje 
také v rozvojových zemích, a zlepšit tak mimo jiné výměnu informací o problémech, které 
nespadají do pravomocí EU, jako jsou například využívání příjmů nebo daní z přírodních 
zdrojů a s nimi souvisejících plateb na podporu sociálního začlenění; vyzývá Komisi, aby 
začlenila sociální politiku do činnosti ESVČ;

6. žádá Komisi, aby se součástí běžného posouzení dopadů stalo posouzení dopadů 
navrhovaných právních předpisů na země, které nejsou členskými státy EU, a to zejména 
v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky;

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly větší pozornost zapojení a integraci 
migrantů, zejména žen a dětí, v přijímajících zemích a přenositelnosti sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby s organizacemi práce a odbory ze zemí, které nejsou členskými státy 
EU, vedla sociální dialog o provádění sociálních norem v příslušných zemích.


