
PR\841024CS.doc PE454.428v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2010/2205(INI)

13. 1. 2011

NÁVRH ZPRÁVY
o vnějším rozměru sociální politiky, podporování pracovních a sociálních 
standardů a evropské sociální odpovědnosti podniků
(2010/2205(INI))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Richard Falbr



PE454.428v01-00 2/13 PR\841024CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................10



PR\841024CS.doc 3/13 PE454.428v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vnějším rozměru sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů 
a evropské sociální odpovědnosti podniků
(2010/2205(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 3, 6 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na články 7, 9, 145–161, 206–209 a 215 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 5,12, 14, 15,16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 a 36 Listiny 
základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) a další nástroje Organizace 
spojených národů v oblasti lidských práv, zejména na Pakt o občanských a politických 
právech (1966) a Pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966), Úmluvu 
o odstranění všech forem rasové diskriminace (1965), Úmluvu o odstranění všech forem 
diskriminace žen (1979) a Úmluvu o právech dítěte (1989),

– s ohledem na Evropskou sociální chartu, obzvláště na články 5, 6 a 19 této charty,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o právním postavení migrujících pracovníků,

– s ohledem na úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), zejména na osm základních 
úmluv: o svobodě sdružování a právu organizovat se a kolektivně vyjednávat (úmluvy 
č. 87 a 98), o odstranění všech forem nucené nebo povinné práce (úmluvy č. 29 a 105), 
o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání (úmluvy č. 100 a 111) a o zákazu 
dětské práce (úmluvy č. 138 a 182),

– s ohledem také na následující úmluvy MOP: č. 94 o pracovních ustanoveních (veřejné 
zakázky), č. 117 o základních cílech a normách sociální politiky, především část IV, 
a č. 154 o kolektivním vyjednávání,

– s ohledem na Agendu slušné práce MOP a na Globální pakt o pracovních místech MOP 
přijaté na základě celosvětového konsenzu dne 19. června 2009 na Mezinárodní 
konferenci práce,

– s ohledem na Marrákešskou dohodu, kterou se zřizuje Světová obchodní organizace 
(WTO), a na prohlášení přijaté na čtvrté ministerské konferenci, která se konala 
v listopadu 2001 v Dauhá, a zejména na její článek 31,

– s ohledem na Všeobecnou dohodu o obchodu se službami, zejména na její čl. 1 odst. 2 
písm. d), tzv. MODE 4,
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– s ohledem na zprávu Světové komise pro sociální rozměr globalizace nazvanou „A Fair 
Globalisation: Creating Opportunities For All“ (Spravedlivá globalizace: vytváření 
příležitostí pro všechny)1,

– s ohledem na prohlášení čelních představitelů na summitu G20 konaném v Pittsburghu ve 
dnech 24.–25. září 2009,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 o zřízení 
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci i na pozměňující nařízení 546/20092,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. září 1996 o sdělení Komise o zahrnutí dodržování 
demokratických principů a lidských práv do dohod mezi Společenstvím a třetími zeměmi 
(KOM(1995)0216)4 a na své usnesení ze dne 14. února 2006 o doložce o lidských 
právech a demokracii v dohodách Evropské unie5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2001 o otevřenosti a demokracii 
v mezinárodním obchodě6, v němž požaduje, aby WTO dodržovala základní sociální 
normy Mezinárodní organizace práce (MOP) a aby Evropská unie přijímala rozhodnutí 
MOP, včetně všech výzev k uvalení sankcí v souvislosti se závažnými případy 
porušování základních sociálních norem,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny7, 
v němž za tímto účelem požaduje začlenění sociálních norem do obchodních dohod 
Evropské unie, zejména do dvoustranných dohod,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2005 o sociálním rozměru globalizace8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2005 o vykořisťování dětí v rozvojových 
zemích se zvláštním důrazem na práci dětí9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o spravedlivém obchodu a rozvoji10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2007 o globální Evropě v souvislosti 
s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti11 přijaté v reakci na sdělení Komise Radě 
a Evropskému parlamentu s názvem „Globální Evropa: konkurenceschopnost na 
světovém trhu. Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006)0567),

                                               
1 Ženeva, MOP 2004.
2 Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 82.
3 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
4 Úř. věst. C 320, 28.10.1996, s. 261.
5 Úř. věst. C 295E, 29.11.2006, s. 107.
6 Úř. věst. C 112E, 9.5.2002, s. 326.
7 Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 321.
8 Úř. věst. C 280E, 18.11.2006, s. 65.
9 Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 84.
10 Úř. věst. C 303E, 13.12.2006, s. 865.
11 Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 128.
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– s ohledem na svá usnesení o dohodách o hospodářském partnerství s regiony a státy 
AKT, a zejména na usnesení ze dne 26. září 20021, 23. května 20072 a 12. prosince 
20073,

– s ohledem na závěry Rady týkající se dětské práce, které byly přijaty dne 14. června 
20104,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 16. září 2010 na téma „Měnící se svět: výzva pro EU“,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Sociální rozměr globalizace – jak politika EU 
přispívá k rozšíření výhod na všechny“ (KOM(2004)0383),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Podpora slušné práce pro všechny – Příspěvek 
Unie k provádění agendy slušné práce ve světě“ (KOM(2006)0249),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti: Obchodní 
politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ (KOM(2010)0612),

– s ohledem na systém všeobecných preferencí platný od 1. ledna 2006, který umožňuje 
osvobození od poplatků nebo jejich snížení pro větší počet výrobků a zahrnuje rovněž 
nové pobídky ve prospěch zranitelných zemí se zvláštními obchodními, finančními nebo 
rozvojovými potřebami,

– s ohledem na všechny dohody mezi EU a třetími zeměmi,

– s ohledem zejména na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských 
a tichomořských států (AKT) a Evropskou unií podepsanou v Cotonou dne 23. června 
2000 a její revize z let 2005 a 2010,

– s ohledem na výsledky jednání mezi EU, Kolumbií a Peru o podepsání mnohostranné 
obchodní dohody,

– s ohledem na slyšení na téma „Uplatňování sociálních a environmentálních norem 
v obchodních jednáních“, které Parlament uspořádal dne 14. ledna 2010,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, stanovisko Výboru pro 
rozvoj a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že důvěryhodnost a dobrá pověst Unie vycházejí z praxe v členských 
státech a že mají rozhodující význam při jednáních Evropské unie o obchodních vztazích 
se třetími zeměmi,

                                               
1 Úř. věst. C 273E, 14.11.2003, s. 305.
2 Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 301.
3 Úř. věst. C 323E, 18.12.2008, s. 361.
4 Závěry Rady ze dne 14.6.2010 o dětské práci, 10937/1/10.
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B. vzhledem k tomu, že ochrana odborářů je povinností všech členských států a všech 
ostatních zemí, které ratifikovaly Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace 
spojených národů,

C. vzhledem k tomu, že klíčové úmluvy MOP jsou mezinárodně uznávány jako základ pro 
spravedlivý mezinárodní obchod, a vzhledem k tomu, že je bohužel ne všechny členské 
státy úplně dodržují,

D. vzhledem k tomu, že je v zájmu Unie uzavírat dvoustranné obchodní dohody k užitku 
Unie a obchodních partnerů, dokud obě strany respektují práva zakotvená ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv,

E. vzhledem k tomu, že postoj všech členských států má jasně odrážet zásady evropského 
sociálního modelu, jsou-li v sázce sociální otázky a spolupráce mezi členskými státy 
založená na otevřené metodě koordinace,

F. vzhledem k tomu, že Spojené státy – samozvaný hlavní strážce demokracie ve světě –
ratifikovaly pouze dvě z osmi základních úmluv MOP, a to úmluvu 105 o nucené práci 
a úmluvu 182 o dětské práci,

G. vzhledem k tomu, že některé rozvojové země prohlašují, že jsou pod nátlakem, aby se 
zřekly své komparativní výhody, když Unie požaduje, aby dodržovaly mezinárodní 
pracovní normy,

H. vzhledem k úsilí některých třetích zemí prosadit postup MODE 41 při vyjednávání 
obchodních dohod s EU,

I. vzhledem k tomu, že existují silné hlasy, které tvrdí, že kodexy sociální odpovědnosti 
podniků dostatečně nezaručují, aby se nadnárodní společnosti chovaly v souladu 
s nezávaznými dokumenty o sociální odpovědnost podniků,

J. vzhledem k tomu, že by se na úrovni EU měla přijmout směrnice upravující sociální 
odpovědnost podniků a prosazování jejího dodržování,

K. vzhledem k tomu, že globalizace napomáhá volnému pohybu podniků, zejména 
nadnárodních společností, mezi členskými státy a dokonce do partnerských zemí,

L. vzhledem k tomu, že úloha MOP byla v posledních letech výrazně oslabena a obvykle se 
omezuje na přijímání deklarací, které nejsou následně dodržovány,

M. vzhledem k tomu, že by se mělo připomenout bezpodmínečné dodržování práva na 
sdružování a účinné kolektivní vyjednávání,

N. vzhledem k tomu, že by se měla podporovat Agenda slušné práce,

O. vzhledem k tomu, že by se měla podporovat rovnost mužů a žen v odměňování,

Obecné zásady
                                               
1 WTO: GATS, čl. 1 odst. 2 písm. d) = MODE 4.
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1. připomíná, že cílem EU je stát se vedoucí silou v oblasti sociální politiky tím, že bude 
podporovat sociální cíle na celosvětové úrovni; zdůrazňuje důležitou úlohu Evropského 
parlamentu vyplývající z Lisabonské smlouvy, která jeho vliv výrazným způsobem 
posiluje;

2. připomíná rovněž, že při pečlivém studování politik a cílů Společenství je nezbytné 
přihlédnout k horizontální sociální doložce článku 9 SFEU, například pokud jde o články 
46 a 49 SFEU nebo o obchodní politiku EU, a že Společenství nemůže ignorovat 
požadavky obecného zájmu1;

3. připomíná dále, že článek 7 SFEU požaduje soudržnost politiky EU a že tvůrce právních 
předpisů musí přihlédnout ke všem cílům EU a musí jednat v souladu se zásadou svěření 
pravomocí, což znamená, že při přijímání aktu na konkrétním právním základě musí 
usilovat o správnou rovnováhu mezi různými cíli nebo zájmy2;

4. poukazuje na praxi v některých členských státech, která je neslučitelná se základními 
úmluvami MOP, zejména na překážky kladené svobodě sdružování a kolektivnímu 
vyjednávání, ať už prostřednictvím předstírané samostatně výdělečné činnosti nebo 
nátlaku na jednotlivce, aby se vzdali kolektivních smluv;

Mezinárodní spolupráce – sociální aliance

5. připomíná, že EU je na celém světe vnímána jako magnet a přitažlivý partner díky své 
jedinečné kombinaci hospodářské dynamiky a sociálního modelu;

6. zdůrazňuje, že evropský sociální model nabízí rovné příležitosti jak ve vzdělávání a na 
pracovním trhu, tak i rovný přístup k sociálním službám, což jsou hlavní pilíře 
hospodářského úspěchu;

7. trvá na tom, že nelze dopustit, aby důvěryhodnost a dobré jméno Evropské unie byly 
ohroženy rozpory mezi slovy a činy členských států a samotné Evropské unie;

8. navrhuje vytvoření nové sociální aliance, která bude zdůrazňovat význam sociálních 
otázek a zaměří se na provádění a prosazování pragmatických a trvalých řešení; v tomto 
ohledu zdůrazňuje význam zvyšování povědomí sociálních partnerů o jejich právech 
a povinnostech;

9. vyslovuje se pro to, aby Unie upustila od uzavírání obchodních dohod se zeměmi, které 
mají výrobní kapacity ve vývozních zpracovatelských zónách, a zároveň považuje za 
mimořádně alarmující, že roste počet pracovníků najímaných přes agentury, kteří jsou 
vykořisťováni v průmyslových zónách v některých členských státech;

10. podporuje vytvoření nástrojů pro trvalý dialog s partnerskými zeměmi, který je založen 
na vzájemné úctě a který se snaží rozvíjet vlastní zdroje partnerských zemí;

11. žádá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly s partnerskými zeměmi s cílem zajistit, 
                                               
1 Stanovisko právní služby EP k oblasti působnosti článku 9 SFEU (horizontální sociální ustanovení), o které 
požádala předsedkyně výboru EMPL (SJ-00004/10), bod 15.  
2 Tamtéž bod 8.
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aby se rovnost mezi ženami a muži stala skutečností v Unii i mimo ní;

12. dále žádá Komisi a členské státy, aby usilovaly o vymícení diskriminace osob se 
zdravotním postižením a dalších zranitelných skupin v Unii i mimo ní;

13. zdůrazňuje, že výdaje Unie v rámci rozvojové spolupráce, dohod o přidružení nebo 
dohod o stabilitě a obchodních dohod přinášejí jedinečné možnosti, jak pomáhat 
partnerským zemím v budování životaschopných struktur vzdělávání a sociální pomoci 
v zájmu větší sociální jistoty a následně většího blahobytu;

14. vyzývá ke zřízení funkce sociálního atašé v rámci nové Evropské služby pro vnější 
činnost, aby se mohlo účinněji postupovat v oblasti sociální politiky a zejména aby se 
zajistilo provádění iniciativy slušné práce pro všechny, jež je ústředním cílem této 
politiky;

15. připomíná, že stávající praxe WTO přináší více zisku rozvinutým zemím než rozvojovým 
zemím a prohlubuje nedůvěru rozvojových zemí k užitečnosti této organizace;

16. připomíná, že oslabování evropského sociálního modelu ve prospěch 
konkurenceschopnosti a údajných hospodářských výhod je nepřijatelné a že navíc tento 
postup posiluje oprávněné námitky partnerských zemí při jednáních s Unií;

Práva pracujících a pracovní podmínky

17. vyzývá všechny členské státy, aby dodržovaly a podporovaly zásadní pracovní normy 
stanovené MOP; požaduje dodržování práv pracujících jako nepřekročitelné podmínky 
spravedlivých a vzájemně prospěšných obchodních dohod;

18. zastává názor, že sociální odpovědnost podniků je užitečná, i když nezávazná forma 
chování nadnárodních společností; doporučuje další a cílenější rozvoj sociální 
odpovědnosti podniků mimo jiné prostřednictvím normy ISO 26000; 

19. zastává názor, že politiky Unie by se měly zaměřovat na jednotlivce i na instituce, pokud 
jde o rozvoj lidského kapitálu a reformy pracovního trhu;

20. vyjadřuje obavu nad praxí některých třetích zemí využívajících pro své obchodní činnosti 
postup MODE 4; vyzývá spíše Komisi a členské státy, aby se zaměřily na strukturalizaci 
mezinárodní migrace způsobem, který zabrání vykořisťování a odlivu mozků;

21. podporuje iniciativy, které posilují rozvoj dialogu se sociálními partnery a spolupráci 
v partnerských zemích, a žádá Komisi, aby dále rozvíjela stávající programy;

22. připomíná pokyny EU k různým otázkám týkajícím se lidských práv, které představují 
silný politický signál, že se jedná o priority Unie; vyzývá proto Radu, aby přijala 
podobné pokyny vycházející ze čtyř základních úmluv MOP s cílem používat je jako 
pragmatický nástroj EU, který pomůže lépe prosazovat vnější sociální politiku Unie;

Globální správa ekonomických záležitostí

23. žádá Komisi a členské státy, aby začlenily zaměstnaneckou a sociální politiku jako 
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prioritu do všech jednání týkajících se struktur globální správy ekonomických záležitostí 
a makroekonomických dialogů;

24. požaduje, aby Komise vydala doporučení ve prospěch provedení a ratifikace úmluv MOP 
s cílem zlepšit práva pracujících a pracovní podmínky v Unii a partnerských zemích. 
Smyslem tohoto kroku by byla spravedlivá a inkluzivní globalizace pomocí 
soudržnějšího provádění hospodářské a sociální politiky členských států v rámci vnější 
činnosti; žádá Komisi, aby ve stejném duchu vybízela členské státy k provádění 
pravidelných přezkumů, které posoudí dopady hospodářské, finanční a obchodní politiky;

o

o o

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vnější rozměr sociální politiky zahrnuje aktivity a iniciativy EU, jež mají za cíl prosazovat 
pracovní a sociální normy ve třetích zemích.
Ačkoli Lisabonská strategie a iniciativa EU 2020 kladou na sociální politiku mnohem větší 
důraz než kdykoli předtím, v popředí zájmu stále zůstává konkurenceschopnost a hospodářská 
hlediska.

Základní pracovní normy jsou zakotveny v osmi úmluvách MOP, které se zaměřují na 
svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání, eliminaci nucené a povinné práce, odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání a na zákaz dětské práce. Z těchto úmluv i ze zprávy 
Světové komise pro sociální rozměr globalizace jasně vyplývá, že úzký zájem o trhy je nutné 
rozšířit o zájem o lidi, tj. soustředit se na ochranu práv pracujících a na předpisy pracovního 
práva. EU podmiňuje vyjednávání s třetími zeměmi dodržováním všech výše uvedených 
norem. Není-li tato podmínka splněna, EU s nimi nemůže zahájit rozhovory. Obchodní 
politika nemůže přehlížet jakékoli porušování práv pracujících, a proto se společnost může 
dále rozvíjet pouze tehdy, budou-li tyto nedostatky odstraněny.

Stanovením pracovních norem podporuje EU příležitosti mužů a žen získat dobrou a náležitě 
ohodnocenou práci v podmínkách zaručujících svobodu, rovnost, bezpečnost a důstojnost.  
Vzhledem k probíhající globalizaci jsou mezinárodní pracovní normy základním nástrojem 
k zajištění toho, aby z růstu světového hospodářství měli prospěch všichni lidé.

Mezinárodní pracovní normy by měly v první řadě zajistit lidský rozvoj všech pracovníků. 
Lidé nejsou zboží, o jehož ceně lze jednat. Práce je součástí našeho každodenního života a má 
zásadní význam pro důstojnost, blahobyt a rozvoj každého z nás. Tyto hodnoty by měly být 
hlavními cíli hospodářského rozvoje. Mezinárodní pracovní normy tedy slouží k zajištění 
toho, aby se hospodářský rozvoj i nadále soustředil na zlepšování lidského života 
a důstojných podmínek a nikoli na určování práv a povinností zaměstnanců.

Při posuzování situace zemí, s nimiž je vhodné navázat jednání, musíme vycházet ze sociální 
politiky EU a ze záruk obsažených v Evropské sociální chartě. EU musí vůči třetím zemím 
vést soudržnou, pragmatickou, jednotnou a fundovanou sociální politiku. V tomto ohledu má 
zásadní význam vztah k MOP a WTO, který je třeba lépe vyvážit. Je paradoxem, že čím má 
EU větší vliv na text úmluv MOP, tím méně zemí je ratifikuje. V případě WTO je nezbytné 
do obchodních jednání více integrovat sociální normy.

Na přelomu století EU změnila v rámci vnějších vztahů svou strategii sociální politiky. 
Přestala trvat na propojení sociálních norem s obchodními dohodami a spíše se soustředila na 
mezinárodní spolupráci a dialog.

EU používá k provádění sociální politiky ve třetích zemích různé typy nástrojů: závazná 
pravidla, právně nevynutitelné nástroje a finanční nástroje. Jejich využívání svědčí o tom, že 
EU od svých obchodních partnerů očekává určité chování. Slabinou je nicméně jejich 
uplatňování a prosazování v partnerských zemích. Je tedy naprosto nezbytné, aby se EU 
těmito problémy důsledněji zabývala, především uplatňováním a prosazováním úmluv MOP 
a zásad sociální odpovědnosti podniků. Překážkou plnění těchto cílů je často právní řád 
dotčené země, avšak určitou roli sehrává i slabá politická vůle a vnitřní hospodářský tlak. 
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Dalším důležitým faktorem je neinformovanost pracovníků o jejich právech.

EU přihlíží při výběru vhodných nástrojů pro různé země k jejich zeměpisné poloze, jejich 
vztahu k EU a v průběhu jednání pak především k jejich případnému přistoupení k EU. 
Rozhodování ovlivňuje i hospodářská situace dané země a její postavení v rámci celosvětové 
hospodářské soutěže. Čím blíže leží určitá země k EU, tím jsou zpravidla jejich hospodářské 
a politické vztahy těsnější a tím intenzivnější je i vliv EU na tuto zemi.

EU stále více používá právně nevynutitelné nástroje, jejichž těžištěm je vedení dialogu 
a vydávání doporučení (sociální odpovědnost podniků, agenda slušné práce), a proto nemají 
normativní charakter. EU jejich prostřednictvím usiluje o změnu praxe v dané zemi na 
základě analýzy jejích možností. Právně vynutitelné nástroje, jako jsou právní a správní 
předpisy EU (dohody o volném obchodu, úmluvy MOP, obchodní politika WTO), mají právní 
důsledky a jednotlivé země mohou být za jejich nedodržování potrestány. Jejich používání je 
proto někdy sporné. Oproti tomu finanční nástroje zahrnují granty, technickou pomoc 
a finanční prostředky (např. EFG), jež umožňují docílit žádoucího chování. Technická pomoc 
je např. poskytována zemím, které se připravují na přistoupení k EU, a spočívá v jejich 
podpoře při přizpůsobování vnitrostátního práva evropským normám, mimo jiné formou 
různých školení (organizovaných Evropskou nadací odborného vzdělávání).

Čína a ostatní asijské sílící ekonomiky se stávají stále významnějšími aktéry pro zahraniční 
investice. Tento jev je nicméně spojen s rizikem, že dotčené země a jejich společnosti budou 
vyvážet nižší pracovní normy. Nesmíme připustit, aby třetí země usilující o uzavření 
obchodních dohod s EU ignorovala její závazná pravidla.

EU musí být obezřetná vůči projektům, jako je MODE 4. V jeho rámci mohou mezinárodní 
společnosti přivádět do země, v níž působí, vlastní pracovní sílu, což omezuje práva 
zaměstnanců přijímajícího státu. Tato praxe de facto přeje sociálnímu dumpingu, proti němuž 
EU ostře vystupuje. Při vyjednávání jakýchkoli dohod proto nelze přistoupit ani na MODE 4, 
ani na podobné projekty.

EU se v rámci mezinárodního dialogu o sociálních otázkách těší dobré pověsti. V tomto 
ohledu je považována za citlivého a důvěryhodného partnera. Toho je třeba využít v zájmu 
dosažení ambicióznějších cílů EU. Jedním z nich je vytvoření jednotného, celistvého 
a fundovaného přístupu EU k vnějším aspektům sociální politiky. Klíčovou úlohu sehrává 
koordinace nejen v rámci Evropského parlamentu, ale i s Evropskou komisí a nově 
vytvořenou Evropskou službou pro vnější činnost.

Dalším krokem by mělo být vytvoření určité sociální aliance, v níž a jejímž prostřednictvím 
by EU mohla propagovat vysoké pracovní normy. Čína je jednoznačně příkladem země, která 
v Asii rychle získává postavení klíčového hráče. Její význam roste, ale pro Číňany má tento 
vývoj spíše negativní důsledky v oblasti pracovních norem. Přesto není důvod k tomu, 
abychom nevyužili tradičně dobrých vztahů s Čínou k vytvoření sociální aliance. Měla by se 
zlepšit i spolupráce s nevládními organizacemi, jako je MOP a WTO. Je nezbytné postupovat 
uvážlivě, aby MOP nebyla chápána jako pouhý nástroj EU založený na vzájemných úzkých 
vazbách. O těsnějším provázání obchodních jednání a sociálních norem na půdě WTO již 
bylo pojednáno.
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Hlavními aktéry při uplatňování sociálních norem jsou mezinárodní společnosti. Je tudíž 
naprosto nezbytné jasně a jednoznačně definovat sociální odpovědnost podniků, abychom 
zamezili současným odlišným výkladům a abychom v této oblasti stanovili minimální 
povinnosti a způsob, jak bude sledováno jejich plnění.

Hlavním a jednostranným účelem zakládaných společností a organizací je vytváření zisku. 
Klesá jejich ochota dodržovat vnitrostátní a mezinárodní právo a smluvní povinnosti. 
Maximálně využívají místa s nejnižšími daněmi, nejlevnější pracovní silou a nejméně 
přísnými zákony na ochranu životního prostředí a nejzranitelnějších pracovníků. Nadnárodní 
společnosti často ovlivňují vlády, které mají zájem na tom, aby tyto firmy působily na jejich 
území. Počet nejistých pracovních míst, tj. nestálých míst s neadekvátními podmínkami, 
neustále roste.

Právní předpisy je nemohou automaticky a navzdory jejich zájmům přinutit k tomu, aby 
sdílely místní, regionální a podnikovou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí pro 
zúčastněné strany a zejména pro místo, kde provozují svou činnost. Jedná se o radikální 
změnu oproti situaci před nastoupením globalizace, kdy společnosti, které v určitém regionu 
působily desítky let, musely nést odpovědnost za jeho stav a rozvoj.

Termín sociální odpovědnost podniků se používá od sedmdesátých let. Někteří ji definují 
jako: „koncept, v němž společnosti dobrovolně začleňují sociální a environmentální otázky do 
svých obchodních operací a do vzájemného působení se zúčastněnými stranami“.

Nadnárodní společnosti zjistily, že převezmou-li část nákladů od státu, posílí své postavení ve 
společnosti a v konečném důsledku tak zvýší svou ziskovost. V některých zemích napravují 
sociální nespravedlnosti tam, kde to nečiní stát. Podniky vytvářejí svou politiku sociální 
odpovědnosti v době hospodářského růstu. Nezmění se to v méně hospodářsky příznivých 
obdobích?

EKOS a mezinárodní odborové svazy nesouhlasí s využíváním či zneužíváním koncepce 
sociální odpovědnosti podniků pouze pro nábor nových zaměstnanců a účely marketingu. 
Sociální odpovědnost podniků schvalují, pokud přispívá k trvalému růstu, nevyhýbá se 
dialogu se zaměstnanci a pokud není chápána jako alternativa k pracovnímu právu 
a kolektivnímu vyjednávání.

Mají-li být společnosti veřejně odpovědné, musí nejprve uplatňovat vysoké standardy interně 
a teprve potom navenek vůči zúčastněným stranám.

Znamená to dodržovat a propagovat zásady důstojných zaměstnaneckých vztahů, 
prostřednictvím konzultací, informací a kolektivního vyjednávání podporovat účast 
zaměstnanců, rozvíjet profesní dovednosti zaměstnanců a zajistit jejich celoživotní 
vzdělávání, dodržovat předpisy v oblasti bezpečnosti práce, podporovat rovné postavení žen 
a mužů, vytvářet příznivé prostředí pro sociální partnery s cílem předvídat a zvládat změny na 
trhu práce, včetně restrukturalizace, zvyšovat kvalitu práce, zapojovat a chránit zranitelné 
skupiny pracovníků, jako je mládež, senioři, postižení a migranti.
Úskalí sociální odpovědnosti podniků může spočívat v tom, že se stále jedná o dobrovolnou 
iniciativu, takže může postrádat objektivní, pevná a transparentní kritéria pro zaměstnance, 
spotřebitele a ostatní zúčastněné strany, na jejichž základě by bylo možné měřit pokrok 
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podniků v této oblasti.

Další diskutabilní bod souvisí s obavami, že se z koncepce sociální odpovědnosti podniků 
může stát určitá forma právně nevynutitelných předpisů. Zřeknou-li se vlády odpovědnosti za 
zachování evropského sociálního modelu, bude hrozit privatizace pracovního práva a systémů 
a služeb sociálního zabezpečení. Jejich ochranu nelze očekávat od dobrovolné a právně 
nevynutitelné iniciativy, jakou je sociální odpovědnost podniků.

Existuje také nebezpečí chybného výkladu institucionálně zakotveného sociálního partnerství, 
sociálního dialogu, účasti zaměstnanců a práv odborových svazů a jejich nahrazení 
dobrovolnými a nezávaznými iniciativami.

Celosvětová hospodářská soutěž vede společnosti k expanzi na nové trhy. K tomu jsou 
zapotřebí rozsáhlé investice. Do obchodu tedy vstupuje svět financí a ovlivňuje rozhodování 
společnosti ve prospěch rychlého, pokud možno okamžitého a spekulativního zisku 
prostřednictvím burzovních transakcí.
Mezinárodní finanční prostředky / instituce / investoři se tak stávají jakýmisi dohlížiteli nad 
hospodářskou činností podniků. Finanční trh se stává trhem pro kontrolování podniků.

Touto otázkou se začala zabývat i Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), jež 
připravila konečnou podobu návrhu tzv. normy ISO 26 000, kterou měly členské státy 
ratifikovat do konce roku 2010. Text vznikl ve spolupráci vlád, zástupců zaměstnanců 
(odborů), podnikatelských kruhů, zástupců spotřebitelů a zákazníků, nevládních organizací, 
odvětví služeb a výzkumných organizací, akademické obce a mnoha dalších subjektů. Tito 
odborníci pocházejí z více než 90 zemí a 40 mezinárodních nebo regionálních organizací. 
Některé subjekty usilovaly o to, aby výsledkem nebyla pouze obvyklá, velmi technická 
koncepce ISO.

Tato norma „obsahuje pokyny pro uživatele a není určena, ani není vhodná pro účely 
osvědčování. Jakákoli nabídka k vydání osvědčení nebo jakákoli žádost o certifikát ISO 
26 000 by se považovala za chybný výklad úmyslu a účelu této mezinárodní normy“.

Do budoucna je nezbytné, aby EP a mezinárodní a evropské odborové svazy spojily své síly 
a do iniciativy vnesly vlastní přínosná a naléhavá doporučení.


