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NÁVRHY

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

1. víta skutočnosť, že sociálna doložka v článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa uplatňuje v rámci hraníc EÚ aj mimo nich;

2. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa sociálne ustanovenia zakotvené v obchodných 
dohodách EÚ vykonávali a náležite monitorovali; domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť 
dostupnosť mechanizmov na revíziu a presadzovanie;

3. vyzýva Komisiu na začlenenie záväzných ustanovení o sociálnych normách a o cieľoch 
plnej a produktívnej zamestnanosti vrátane žien a mladých ľudí, dôstojnej práce, 
dodržiavania práv pracovníkov a rodovej rovnosti do všetkých obchodných dohôd EÚ;

4. zdôrazňuje význam záväzných povinností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov 
a vyzýva Komisiu, aby podporila členské štáty v dôkladnom monitorovaní vykonávania 
a zabezpečení zákonného presadzovania týchto povinností;

5. zdôrazňuje význam zriadenia kontaktných miest v rámci súdržnosti politík v záujme 
rozvoja aj v rozvojových krajinách s cieľom zlepšiť výmeny informácií, okrem iného 
o otázkach prekračujúcich právomoci EÚ, ako je sociálne inkluzívne využívanie príjmov 
alebo daní z prírodných zdrojov a remitencií; vyzýva komisiu, aby presadzovala sociálnu 
politiku v práci ESVČ;

6. vyzýva komisiu, aby ako súčasť pravidelných posudzovaní vplyvov zahrnula vplyv 
navrhovaných právnych predpisov na krajiny nepatriace do EÚ, najmä v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej politiky;

7. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť zapojeniu a integrácii 
migrantov, najmä žien a detí, v prijímajúcich krajinách a prenosnosti sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby začala sociálny dialóg s organizáciami práce a odborovými 
organizáciami nepatriacimi do EÚ o vykonávaní sociálnych noriem v ich vlastných 
krajinách.


