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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vonkajšom rozmere sociálnej politiky, podpore pracovných a sociálnych noriem a 
sociálnej zodpovednosti európskych podnikov 
(2010/2205(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3, 6 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 7, 9, 145 – 161, 206 – 209 a 215 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

– so zreteľom na články 5,12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 a 36 Charty 
základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (1948) a ďalšie nástroje Organizácie 
Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä Dohovor o občianskych a politických 
právach (1966) a Dohovor o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), 
Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965), Dohovor o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979), Dohovor o právach dieťaťa (1989),

– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, najmä na jej články 5, 6 a 19,

– so zreteľom na Európsky dohovor o právnom postavení migrujúcich pracovníkov,

– so zreteľom na dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), najmä na osem 
základných dohovorov o slobode združovania a o účinnom uznaní práva na kolektívne 
vyjednávanie (dohovory č. 87 a 98), o odstránení všetkých foriem nútenej alebo povinnej 
práce (dohovory č. 29 a 105), o odstránení diskriminácie v súvislosti so zamestnaním 
a povolaním (dohovory č. 100 a 111) a o účinnom zrušení detskej práce (dohovory č. 138 
a 182),

– so zreteľom na tieto dohovory MOP: ILO-94 o pracovných doložkách (verejné zákazky); 
ILO-117, o základných cieľoch a normách sociálnej politiky, najmä časť IV; ILO-154 
o kolektívnom vyjednávaní;

– so zreteľom na program dôstojnej práce MOP a Globálny pakt k zachovaniu pracovných 
miest MOP, ktoré boli prijaté všeobecným konsenzom 19. júna 2009 na zasadnutí 
Medzinárodnej konferencie práce,

– so zreteľom na Marakéšsku dohodu, ktorou sa ustanovuje Svetová obchodná organizácia 
(WTO), ako aj na vyhlásenie prijaté na 4. ministerskej konferencii, ktorá sa konala 
v novembri 2001 v Dauhe, a najmä na jeho bod 31,

– so zreteľom na Generálnu dohodu o obchode so službami, najmä jej článok 1 ods. 2 písm. 
d), tzv. MODE 4,
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– so zreteľom na správu Svetovej komisie pre sociálny rozmer globalizácie nazvanú 
Spravodlivá globalizácia: vytváranie príležitostí pre všetkých1,

– so zreteľom na vyhlásenie vedúcich predstaviteľov krajín skupiny G20 na samite 
v Pittsburghu 24. – 25. septembra 2009,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006, ktorým sa 
zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ako aj na nariadenie 546/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 
o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb3 (smernica o vysielaní 
pracovníkov),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. septembra 1996 o oznámení Komisie o zahrnutí 
dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv do dohôd medzi Spoločenstvom 
a tretími krajinami (KOM(1995)0216)4, ako aj na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o 
ustanoveniach o ľudských právach a demokracii v dohodách Európskej únie5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2001 o otvorenosti a demokracii v 
medzinárodnom obchode6, v ktorom sa vyžaduje, aby WTO dodržiavala základné 
sociálne normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a aby EÚ akceptovala 
rozhodnutia MOP vrátane všetkých výziev na sankcionovanie v prípade závažného 
porušenia základných sociálnych noriem,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých7, 
v ktorom sa požaduje, aby sa dôstojná práca presadzovala prostredníctvom začleňovania 
sociálnych noriem do obchodných dohôd EÚ, najmä dvojstranných dohôd,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2005 o sociálnom rozmere globalizácie8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2005 o zneužívaní detí v rozvojových krajinách, 
a najmä o detskej práci9,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o spravodlivom obchode a rozvoji10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 Globálna Európa – vonkajšie aspekty 
konkurencieschopnosti11, ktoré bolo odozvou na oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu s názvom Globálna Európa: svetová konkurencia. Príspevok k Stratégii rastu 

                                               
1 Ženeva, MOP 2004.
2 Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 82.
3 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
4 Ú. v. ES C 320, 28.10.1996, s. 261.
5 Ú. v. EÚ C 290E, 29.11.2006, s. 107.
6 Ú. v. ES C 112E, 9.5.2002, s. 326.
7 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
8 Ú. v. EÚ C 280E, 18.11.2006, s. 65.
9 Ú. v. EÚ C 157E, 6.7.2006, s. 84.
10 Ú. v. EÚ C 303E, 13.12.2006, s. 865.
11 Ú. v. EÚ C 102E, 24.4.2008, s. 128.
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a zamestnanosti v EÚ (KOM(2006)0567),,

– so zreteľom na svoje uznesenia o dohodách o hospodárskom partnerstve s regiónmi a 
štátmi AKT, najmä uznesenia z 26. septembra 20021, 23. mája 20072 a 12. decembra 
20073,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. júna 2010 o detskej práci4,

– so zreteľom na závery Rady zo 16. septembra 2010 k téme Meniaci sa svet: výzva pre 
EÚ,

– so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Sociálna dimenzia globalizácie – prínos 
politiky EÚ k rovnomernému rozdeleniu úžitku (KOM(2004)0383),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 nazvané Podpora dôstojnej práce pre 
všetkých – Prínos Únie k implementácii programu dôstojnej práce vo svete 
(KOM(2006)0249),

– so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Obchod, rast a svetové záležitosti: Obchodná 
politika ako hlavná súčasť stratégie Európa (COM(2010)0612),

– so zreteľom na všeobecný systém preferencií (VSP) platný od 1. januára 2006, ktorým sa 
udeľuje bezcolný prístup alebo tarifná zľava väčšiemu počtu výrobkov a ktorý obsahuje 
aj nové stimuly pre zraniteľné krajiny so špecifickými obchodnými, finančnými alebo 
rozvojovými potrebami,

– so zreteľom na všetky dohody medzi Európskou úniou a nečlenskými krajinami,

– so zreteľom najmä na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov (AKT) a Európskou úniou, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000, 
a jej revízie z rokov 2005 a 2010,

– so zreteľom na záver rokovaní medzi EÚ, Kolumbiou a Peru o podpise viacstrannej 
obchodnej dohody,

– so zreteľom na vypočutie o zavádzaní sociálnych a environmentálnych noriem v 
obchodných rokovaniach, ktoré sa uskutočnilo v Parlamente 14. januára 2010,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2011),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 273E, 14.11.2003, s. 305.
2 Ú. v. EÚ C 102E, 24.4.2008, s. 301.
3 Ú. v. EÚ C 323E, 18.12.2008, s. 361.
4 Závery Rady zo 14. júna 2010 o detskej práci, 10937/1/10.



PE454.428v01-00 6/13 PR\841024SK.doc

SK

A. keďže dôveryhodnosť a dobré meno Únie sa zakladajú na praxi používanej v členských 
štátoch a sú rozhodujúcim aspektom Európskej únie v rokovaniach o obchodných 
vzťahoch s nečlenskými štátmi,

B. keďže ochrana odborárskych aktivistov je povinnosťou všetkých členských štátov a 
všetkých ostatných štátov, ktoré podpísali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN,

C. keďže základné dohovory MOP sú medzinárodne považované za základ spravodlivého 
medzinárodného obchodu, a keďže, žiaľ, nie všetky členské štáty ich úplne dodržiavajú,

D. keďže je v záujme Únie, aby sa uzatvárali dvojstranné obchodné dohody v prospech Únie 
a obchodných partnerov, pokiaľ obe strany rešpektujú práva zakotvené vo Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv,

E. keďže postoj všetkých členských štátov má jasne odrážať zásady európskeho sociálneho 
modelu, keď ide o sociálne otázky a spoluprácu medzi členskými štátmi, založené na 
otvorenej metóde koordinácie,

F. keďže Spojené štáty – samozvaný hlavný strážca demokracie vo svete – ratifikovali iba 
dve z ôsmich základných dohovorov MOP, a to dohovor č. 105 o nútenej práci a č. 182 o 
detskej práci,

G. keďže niektoré rozvojové krajiny hovoria, že sa na ne vyvíja nátlak, aby sa vzdali svojej 
relatívnej výhody, keď Únia požaduje dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem,

H. keďže niektoré nečlenské krajiny sa v rokovaniach o obchodných dohodách s EÚ 
pokúšajú presadiť MODE 41,

I. keďže sa ozývajú silné hlasy, ktoré tvrdia, že kódexy sociálnej zodpovednosti podnikov 
dostatočne nezaručujú, aby bolo konanie a správanie nadnárodných spoločností v súlade s 
nezáväznými dokumentmi o sociálnej zodpovednosti podnikov,

J. keďže by sa mala prijať smernica na úrovni EÚ, ktorá by regulovala sociálnu 
zodpovednosť podnikov a presadzovala jej dodržiavanie,

K. keďže globalizácia umožňuje voľný presun podnikov, najmä nadnárodných spoločností, 
medzi členskými štátmi, a dokonca aj do partnerských krajín, 

L. keďže úloha MOP sa v posledných rokoch výrazne oslabila a zvyčajne sa obmedzuje na 
prijímanie vyhlásení, ktoré sa následne nerešpektujú,

M. keďže treba pripomenúť bezpodmienečné dodržiavanie práva združovať sa a účinné 
kolektívne vyjednávanie,

N. keďže treba podporovať program dôstojnej práce,

O. keďže treba podporovať rovnosť v odmeňovaní mužov a žien,

                                               
1 WTO: GATS, článok 1ods. 2 písm.d) = MODE 4.
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Všeobecné zásady

1. pripomína, že cieľom EÚ je stať sa vo svete v oblasti sociálnej politiky vedúcou silou, 
ktorá presadzuje sociálne ciele na celosvetovej úrovni; zdôrazňuje dôležitú úlohu 
Európskeho parlamentu vyplývajúcu z Lisabonskej zmluvy, ktorá významne posilňuje 
jeho vplyv;

2. pripomína tiež, že po podrobnom preskúmaní politík a cieľov Spoločenstva je potrebné 
vziať do úvahy horizontálne sociálne ustanovenie článku 9 ZFEÚ; napríklad v súvislosti s 
článkom 46, článkom 49 ZFEÚ alebo obchodnou politikou EÚ Spoločenstvo nemôže 
ignorovať požiadavky všeobecného záujmu;1

3. pripomína ďalej, že podľa článku 7 ZFEÚ sa vyžaduje zosúladenie politiky EÚ, že 
zákonodarca musí zohľadňovať všetky ciele EÚ a musí konať podľa zásady prenášania 
právomocí, čo znamená, že pri prijímaní aktu so špecifickým právnym základom musí 
udržiavať správnu rovnováhu medzi rôznymi cieľmi a/alebo záujmami2;

4. poukazuje na prax v niektorých členských štátoch, ktorá je nezlučiteľná so základnými 
dohovormi MOP, najmä čo sa týka vytvárania prekážok slobode združovania a 
kolektívnemu vyjednávaniu, a to buď vo forme nabádania k fiktívnej samostatnej 
zárobkovej činnosti, alebo nátlakom na jednotlivcov, aby sa vzdali kolektívnych zmlúv;

Medzinárodná spolupráca – sociálna aliancia

5. pripomína, že EÚ je vďaka jedinečnému spojeniu hospodárskej dynamiky a sociálneho 
modelu vo svete vnímaná ako „magnet“ a príťažlivý partner;

6. zdôrazňuje, že európsky sociálny model ponúka ako hlavné piliere hospodárskeho 
úspechu možnosti vo vzdelávaní a na trhu práce, ako aj prístup k sociálnym službám;

7. zastáva názor, že dôveryhodnosť a dobré meno Európskej únie nemožno ohrozovať 
rozpormi medzi slovami a skutkami členských štátov a samotnej Európskej únie;

8. navrhuje vytvorenie novej sociálnej aliancie, ktorá bude klásť dôraz na sociálne otázky a 
zameriavať sa na uplatňovanie a presadzovanie pragmatických a udržateľných riešení; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti sociálnych partneroch o 
ich právach a povinnostiach;

9. zastáva názor, že Únia by sa mala vyhýbať obchodným dohodám s krajinami s 
výrobnými zariadeniami vo vývozných spracovateľských zónach, a považuje súčasne za 
mimoriadne alarmujúce rastúce množstvo agentúrnych pracovníkov a ich vykorisťovanie 
v priemyselných zónach v niektorých členských štátoch;

10. podporuje vytvorenie nástrojov na trvalý dialóg s partnerskými krajinami, ktorý by bol 
založený na vzájomnom rešpekte a jeho snahou by bol rozvoj vlastných zdrojov 
partnerských krajín;

                                               
1 Stanovisko právnych služieb EP o rozsahu pôsobnosti článku 9 ZFEÚ (horizontálne sociálne ustanovenie), o 
ktoré požiadala predsedníčka výboru EMPL (SJ-00004/10), odsek 15.
2 Tamže, odsek 8.
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11. žiada Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s partnerskými krajinami s cieľom 
dosiahnuť, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou v Únii i mimo nej;

12. žiada ďalej Komisiu a členské štáty, aby sa snažili o odstránenie diskriminácie ľudí so 
zdravotným postihnutím a iných zraniteľných skupín v Únii i mimo nej;

13. zdôrazňuje, že vydávanie prostriedkov Únie v rámci rozvojovej spolupráce, dohôd o 
pridružení, stabilizačných a obchodných dohôd poskytuje jedinečnú príležitosť pomáhať 
partnerským krajinám v zavádzaní fungujúcich štruktúr v oblasti vzdelávania a sociálnej 
pomoci v záujme zvyšovania sociálnej istoty, a teda aj zvyšovania blahobytu;

14. žiada vytvorenie funkcie sociálnych pridelencov rámci novej Služby pre vonkajšiu 
činnosť s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť v oblasti sociálnej politiky, a najmä zabezpečiť, 
aby sa hlavným politickým cieľom stalo zabezpečenie slušnej práce pre všetkých;

15. pripomína, že súčasná prax WTO prináša viac zisku rozvinutým krajinám než 
rozvojovým a prehlbuje v rozvojových krajinách nedôveru v jej užitočnosť;

16. pripomína, že oslabovanie európskeho sociálneho modelu v prospech 
konkurencieschopnosti a údajných hospodárskych výhod je neprijateľné a že táto prax 
navyše posilňuje oprávnené námietky partnerských krajín počas rokovaní s Úniou;

Práva pracovníkov a pracovné podmienky

17. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali a podporovali základné pracovné normy MOP; 
žiada dodržiavanie práv pracovníkov ako nevyhnutnú podmienku spravodlivých a 
vzájomne výhodných obchodných dohôd;

18. zastáva názor, že sociálna zodpovednosť podnikov je užitočná, aj keď nezáväzná forma 
správania sa nadnárodných spoločností; odporúča ďalší a cielenejší rozvoj sociálnej 
zodpovednosti podnikov, okrem iného prostredníctvom normy ISO 26000;

19. zastáva názor, že politiky Únie by sa mali v oblasti rozvoja ľudského kapitálu a reforiem 
trhu práce zameriavať na jednotlivcov i na inštitúcie;

20. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s praxou niektorých nečlenských krajín, ktoré vo 
svojich obchodných činnostiach používajú postup MODE 4; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa zamerali na štrukturalizáciu medzinárodnej migrácie spôsobom, ktorý 
zabráni vykorisťovaniu a úniku mozgov;

21. podporuje iniciatívy, ktoré posilňujú rozvíjanie dialógu sociálnych partnerov a 
spoluprácu v partnerských krajinách, a žiada Komisiu, aby pokračovala v rozvoji 
súčasných programov;

22. pripomína usmernenia EÚ k jednotlivým otázkam ľudských práv, ktoré sú výrazným 
politickým signálom, že ide o priority Únie; žiada preto Radu, aby prijala podobné 
usmernenia založené na štyroch základných dohovoroch MOP, ktoré by sa používali ako 
praktický nástroj EÚ a pomohli by jej lepšie presadzovať vonkajšiu sociálnu politiku 
Únie;
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Globálna správa ekonomických záležitostí

23. žiada Komisiu a členské štáty, aby zamestnaneckú a sociálnu politiku začleňovali ako 
prioritu do všetkých rokovaní, ktoré sa týkajú štruktúry globálnej správy ekonomických 
záležitostí a do dialógov v oblasti makroekonomiky;

24. žiada od Komisie odporúčanie na podporu ratifikácie a plnenia dohovorov MOP v 
záujme zlepšenia práv pracovníkov a pracovných podmienok v Únii a v partnerských 
krajinách a so zameraním na spravodlivú a všeobecne prístupnú globalizáciu, ktorá sa 
dosiahne prostredníctvom väčšej súdržnosti vonkajšej dimenzie hospodárskej a sociálnej 
politiky členských štátov; žiada Komisiu, aby v rovnakom duchu nabádala členské štáty 
na uskutočňovanie pravidelných preskúmaní dôsledkov hospodárskych, finančných a 
obchodných politík;

o

o            o

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vonkajšia dimenzia sociálnej politiky zahrnuje činnosti a iniciatívy EÚ zamerané na podporu 
pracovných a sociálnych noriem v nečlenských krajinách.
Hoci v Lisabonskej zmluve a v stratégii EÚ 2020 sa kladie na sociálnu politiku väčší dôraz 
než kedykoľvek predtým, otázky konkurencieschopnosti a ekonomické faktory majú naďalej 
prednosť pred sociálnymi otázkami.

Základné pracovné normy sú zakotvené v ôsmich dohovoroch MOP, ktoré sa zameriavajú na 
slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie, odstránenie nútenej a povinnej práce, 
odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním a zrušenie detskej práce. 
Nielen z týchto dohovorov, ale aj zo správy Svetovej komisie pre sociálnu dimenziu 
globalizácie jasne vyplýva, že úzke zameranie sa na trhy je potrebné zmeniť a upriamiť sa 
viac na ľudí, t. j. sústrediť sa na ochranu práv pracovníkov a na zásady pracovného práva. 
Nečlenské krajiny musia v rokovaniach s EÚ dodržiavať všetky uvedené zásady. Je to 
podmienka, bez ktorej nie sú rokovania s nečlenskými krajinami možné. V obchodnej politike 
nemožno ignorovať žiadne porušenie práv pracovníkov, teda rozvoj spoločnosti môže 
pokračovať iba po odstránení týchto nedostatkov.

Stanovením pracovných noriem podporuje EÚ možnosť, aby muži i ženy dostali slušnú a 
výnosnú prácu v podmienkach slobody, rovnosti, bezpečnosti a dôstojnosti. Medzinárodné 
pracovné normy sú v súčasnej globalizácii základom, ktorý zaručuje, že z rastu svetového 
hospodárstva budú mať úžitok všetci.

Medzinárodné pracovné normy by mali v prvom rade zabezpečiť rozvoj človeka ako ľudskej 
bytosti. Ľudia nie sú tovar, o ktorého cene možno vyjednávať. Práca je súčasťou nášho 
každodenného života a má zásadný význam pre dôstojnosť, blahobyt a rozvoj osobnosti. Tieto 
hodnoty ba mali byť hlavnými cieľmi hospodárskeho rozvoja. Cieľom medzinárodných 
pracovných noriem je teda zabezpečiť, aby sa hospodársky rozvoj naďalej zameriaval najmä 
na zlepšenie ľudského života a jeho dôstojnosť, a nie na stanovovanie podmienok a práv 
pracovníkov.

Pri posudzovaní situácie v krajinách, s ktorými sa má rokovať, musíme vychádzať zo 
sociálnej politiky EÚ a zo záruk vyjadrených v Európskej sociálnej charte.
Sociálna politika EÚ voči nečlenským krajinám musí byť súdržná, pragmatická, jednotná a 
profesionálna. Vzťah k MOP a WTO tu hrá kľúčovú úlohu a mal by byť lepšie vyvážený. Je 
paradoxné, že čím viac vplyvu má EÚ v dohovoroch MOP, tým menej sa tieto dohovory 
ratifikujú. Pokiaľ ide o WTO, je potrebné posilňovať vzťah medzi obchodnými rokovaniami a 
sociálnymi normami.

Na prelome storočia zamenila EÚ „tvrdý“ prístup vo svojej stratégii pre vonkajšiu dimenziu 
sociálnej politiky za „mäkký“, t. j. prešla zo zamerania sa na spájanie sociálnych noriem s 
obchodnými dohodami viac na medzinárodnú spoluprácu a dialóg.

EÚ používa pri uplatňovaní sociálnej politiky v nečlenských krajinách rôzne druhy nástrojov. 
Sú to tvrdé, mäkké a finančné nástroje. Používanie týchto nástrojov svedčí o tom, že EÚ 



PR\841024SK.doc 11/13 PE454.428v01-00

SK

očakáva vo vzťahu so svojimi obchodnými partnermi určitú reakciu. Kameňom úrazu však 
býva uplatňovanie týchto nástrojov a ich presadzovanie v partnerských krajinách. Je preto 
veľmi dôležité, aby sa EÚ dôkladnejšie zamerala na túto oblasť: predovšetkým na 
uplatňovanie a presadzovanie dohovorov MOP a zásad sociálnej zodpovednosti podnikov. V 
tejto oblasti je často brzdou právny poriadok danej krajiny; určitú úlohu tu však zohráva aj 
slabá politická vôľa a hospodársky tlak znútra. Ďalším dôležitým faktorom je aj to, že 
pracovníci nepoznajú svoje práva.

Výber nástrojov, ktoré EÚ používa na pôsobenie v jednotlivých krajinách, závisí od 
geografickej polohy týchto krajín, ich vzťahu k EÚ a predovšetkým od stupňa rokovaní o ich 
prípadnom pristúpení do EÚ. Ďalším faktorom je hospodárska situácia krajiny a jej postavenie 
vo svetovej hospodárskej súťaži. Je pravda, že čím bližšie je krajina k EÚ, tým užšie majú 
hospodárske a politické vzťahy a tým väčší vplyv má EÚ na krajinu.

EÚ stále viac využíva „mäkké“ nástroje. Tie sa zakladajú na dialógu a odporúčaniach 
(sociálna zodpovednosť podnikov, program dôstojnej práce), a teda nemajú normatívny 
charakter. Ich cieľom je zmeniť prax v danej krajine na základe analýzy jej možností. „Tvrdé 
“ nástroje, napr. právne predpisy EÚ a pravidlá (dohovory MOP o voľnom obchode, 
obchodné politiky WTO), majú právne dôsledky a krajiny môžu byť za ich porušenie stíhané. 
Ich používanie je preto niekedy sporné. Naproti tomu medzi finančné nástroje patria granty, 
technická pomoc a fondy, ako je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré 
pomôžu zmeniť prax v týchto krajinách. Technická pomoc sa poskytuje napr. krajinám, ktoré 
sa pripravujú na pristúpenie do EÚ, a má formu pomoci pri prispôsobovaní ich právnych 
predpisov európskym normám, napr. prostredníctvom rôznych školení (ETF – Európskej 
nadácie pre odborné vzdelávanie).

Čína a ďalšie ázijské krajiny s rozvíjajúcou sa ekonomikou sa stávajú stále významnejšími 
aktérmi v oblasti zahraničných investícií. Tento jav sa však spája s rizikom, že uvedené 
krajiny a ich spoločnosti budú „vyvážať“ pracovné podmienky nižšej úrovne. Nemôžeme 
pripustiť, aby nečlenské krajiny, ktoré chcú uzavrieť obchodné dohody s EÚ, ignorovali 
záväzné pravidlá EÚ.

EÚ musí byť ostražitá pri uplatňovaní postupu typu MODE 4. Ten umožňuje medzinárodným 
spoločnostiam, aby využívali vlastnú pracovnú silu v zahraničí, kde spoločnosť vyvíja 
činnosť, a teda obmedzuje práva zamestnancov prijímajúceho štátu. Je to vlastne podpora 
sociálneho dampingu, proti ktorému EÚ ostro vystupuje. Preto nie je možné akceptovať 
MODE 4 a podobné javy v žiadnych rokovaniach o zákazkách.

EÚ má dobré meno, čo sa týka medzinárodného dialógu o sociálnych otázkach. V tomto 
smere je vnímaná ako citlivý a dôveryhodný partner. Treba to využiť na dosiahnutie 
ambicióznejších cieľov EÚ. Jedným z nich je vybudovať súdržný, jednotný a profesionálny 
prístup EÚ k vonkajšej dimenzii sociálnej politiky. Kľúčovú úlohu zohráva koordinácia v 
Európskom parlamente, ale aj koordinácia s Európskou komisiou a novovytvorenou Službou 
pre vonkajšiu činnosť.

Ďalším krokom by malo byť vytvorenie určitej sociálnej aliancie, v ktorej a prostredníctvom 
ktorej by mohla EÚ šíriť vysoké pracovné normy. Čína je jasný príklad krajiny, ktorá si 
rýchlo získava postavenie kľúčového hráča v Ázii. Jej význam rastie, avšak oblasť 
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pracovných noriem Číňanov vyvoláva dosť negatívne predstavy. Napriek tomu nie je dôvod, 
aby sa tradične dobré vzťahy s Čínou nevyužili na vytvorenie sociálnej aliancie. Ako sa 
uvádza vyššie, mala by sa zlepšiť aj spolupráca s MVO, napr. s MOP a WTO. Je potrebné 
zachovávať vyvážený prístup, aby sa zabránilo vnímaniu MOP len ako nástroja EÚ 
založeného na úzkom prepojení oboch subjektov. O pevnejšej väzbe medzi obchodnými 
rokovaniami a sociálnymi normami v rámci WTO sa už hovorilo vyššie.

Hlavnými aktérmi v uplatňovaní sociálnych noriem sú medzinárodné spoločnosti. Je preto 
mimoriadne dôležité jasne a jednoznačne vymedziť pojem sociálna zodpovednosť podnikov, 
aby sa zabránilo súčasným rôznorodým výkladom, a stanoviť minimálne požiadavky sociálnej 
zodpovednosti podnikov a spôsob sledovania, ako sa dodržiavajú.

Spoločnosti a organizácie sa zakladajú predovšetkým s jediným cieľom, a tým je tvorba zisku. 
Sú stále menej ochotné dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a zmluvné 
záväzky. Čo najviac využívajú miesta s najnižšími daňami, najlacnejšou pracovnou silou, 
najmiernejšími zákonmi na ochranu životného prostredia a najbezbrannejšími pracovníkmi. 
Nadnárodné spoločnosti často riadia vlády, ktoré majú záujem o ich činnosť na svojom území. 
Neustále rastie počet neistých pracovných miest, t. j. nestabilných a neprimeraných.

Právnymi predpismi a proti ich záujmom ich nemožno automaticky prinútiť, aby prevzali svoj 
podiel v miestnej, regionálnej a podnikovej zodpovednosti za vplyv svojich rozhodnutí na 
zúčastnené strany, predovšetkým na miesto, kde vyvíjajú svoju činnosť. Znamená to 
radikálnu zmenu situácie spred začiatku globalizácie, keď spoločnosti pôsobiace desaťročia v 
určitom regióne museli niesť zodpovednosť za jeho stav a rozvoj.

Pojem sociálna zodpovednosť podnikov sa používa od sedemdesiatych rokov. Niektorí ho 
definujú ako „koncepciu, keď spoločnosti dobrovoľne začleňujú sociálne a ekologické záujmy 
do svojich obchodných činností a do spolupôsobenia so zúčastnenými stranami“.

Nadnárodné spoločnosti zistili, že ak prevezmú časť nákladov od štátu, posilnia svoje 
postavenie v spoločnosti a následne sa zvýši ich ziskovosť. V niektorých krajinách naprávajú 
sociálnu nespravodlivosť, keď tak nerobí štát. Podniky si vytvárajú politiku sociálnej 
zodpovednosti v období hospodárskeho rastu. Nezmení sa to v období, ktoré je hospodársky 
menej priaznivé?

Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a medzinárodné odbory odmietajú  
využívanie alebo zneužívanie sociálnej zodpovednosti podnikov len na propagáciu v styku s 
verejnosťou a marketing. Sociálnu zodpovednosť podnikov akceptujú, ak prispieva k trvalo 
udržateľnému rastu, ak sa nevyhýba dialógu so zamestnancami a ak nie je vnímaná ako 
alternatíva pracovných právnych predpisov a kolektívneho vyjednávania.

Ak má mať spoločnosť verejnú zodpovednosť, musí uplatňovať vysoké normy vo vnútri, až 
potom smerom k zúčastneným stranám. 

Znamená to dodržiavať a podporovať dôstojné zamestnanecké vzťahy, podporovať účasť 
zamestnancov prostredníctvom konzultácií, informácií a kolektívneho vyjednávania, rozvíjať 
ich odborné zručnosti a celoživotné vzdelávanie, dodržiavať normy bezpečnosti práce, 
podporovať rovnosť mužov a žien, vytvárať vhodné prostredie pre sociálnych partnerov s 
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cieľom predvídať a riešiť zmeny na trhu práce vrátane reštrukturalizácie, zvyšovať kvalitu 
práce, začleňovať a chrániť zraniteľné skupiny pracovníkov, ako sú mladí a starší ľudia, 
osoby so zdravotným postihnutím a migranti.
Úskalie sociálnej zodpovednosti podnikov spočíva v tom, že je to stále dobrovoľná iniciatíva, 
preto existujú obavy, že jej môžu chýbať objektívne, pevné a transparentné kritériá pre 
zamestnancov, spotrebiteľov a iné zúčastnené strany, na základe ktorých by bolo možné 
merať správanie sa spoločnosti v oblasti sociálnej zodpovednosti.

Ďalší diskutabilný bod sociálnej zodpovednosti podnikov súvisí s obavami, že táto koncepcia 
by sa mohla stať určitou formou právne nezáväzných predpisov (soft law). Ak sa vlády vzdajú 
zodpovednosti za udržiavanie európskeho sociálneho modelu, vznikne hrozba privatizácie 
pracovného práva, ako aj systémov a služieb sociálneho zabezpečenia. Ich ochranu nemožno 
ponechať na dobrovoľnú a právne nevynútiteľnú iniciatívu, akou je sociálna zodpovednosť 
podnikov.

Existuje aj riziko, že inštitucionálne zakotvené sociálne partnerstvo, sociálny dialóg, účasť 
zamestnancov a odborové práva sa budú vysvetľovať nesprávne a nahradia sa niečím 
dobrovoľným a nezáväzným.

Svetová konkurencia vedie spoločnosti k expanzii na nové trhy. Vyžaduje si to veľké 
investície. V dôsledku toho vstupuje do podnikania finančný svet a ovplyvňuje jeho 
rozhodovanie s cieľom zabezpečiť pre spoločnosť rýchly, podľa možnosti okamžitý a 
špekulatívny zisk prostredníctvom transakcií s cennými papiermi.
Medzinárodné financie, inštitúcie alebo investori sa tak stávajú istým druhom kontrolórov 
hospodárskej činnosti podnikov. Trhom, ktorý kontroluje podnik, sa stáva finančný trh.

Touto otázkou sa zaoberala aj Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a pripravila 
konečný návrh normy ISO 26 000, ktorú by mali členské štáty ratifikovať do konca roku 
2010. Text vypracovali vlády, zástupcovia zamestnancov (odborov), sektor podnikov, 
zástupcovia spotrebiteľov a zákazníkov, MVO, služieb a prieskumných organizácií, vysokých 
škôl a mnohé ďalšie subjekty. Títo odborníci pochádzajú z viac než 90 krajín a 40 
medzinárodných a regionálnych organizácií. Niektoré z uvedených subjektov sa snažili o 
koncepciu ISO, ktorá by nebola ako zvyčajne len čisto technická.

Táto norma „obsahuje usmernenia a nie je určená a ani vhodná na certifikačné účely. Každý 
návrh na certifikáciu alebo každá žiadosť o certifikáciu podľa ISO 26 000 by znamenali 
nesprávny výklad zámeru a účelu tejto medzinárodnej normy“. 

Do budúcnosti je potrebné, aby sa EP spojil so svetovými a európskymi odbormi a aby k tejto 
iniciatíve pripojili vlastné pozitívne a naliehavé odporúčania.


