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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že hospodářská a sociální práva jsou od přijetí Všeobecné deklarace lidských 
práv v roce 1948 nedílnou součástí lidských práv; domnívá se, že úkolem EU je pomáhat 
při jejich uplatňování nejméně rozvinutým a rozvojovým zemím, s nimiž podepisuje 
mezinárodní dohody, včetně dohod obchodních;

2. vyzývá Komisi, aby obchodní dohody uzavírala pouze za podmínky, že tyto dohody 
obsahují ustanovení týkající se demokracie a lidských práv a sociálních, zdravotních 
a environmentálních standardů; opět vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily účinnost 
uvedených ustanovení, která jsou již zahrnuta do platných mezinárodních dohod, a aby 
tudíž zavedly odpovídající mechanismus v duchu článků 8, 9 a 96 dohody z Cotonou;

3. vyzývá k tomu, aby byly do všech obchodních jednání a dohod Evropské unie se třetími 
zeměmi zahrnuty doložka o lidských právech a předběžné posouzení dopadů 
předpokládaných dohod na všechny smluvní strany s přihlédnutím k situaci v oblasti 
lidských práv; toto posouzení by mělo zohledňovat výsledky setkání s obránci lidských 
práv působícími v uvedených zemích;

4. je přesvědčen, že v oblasti lidských práv musí v souladu s kapitolou 1 hlavy V Smlouvy 
o EU vnitřní i vnější politiky EU vždy dodržovat zásady demokracie a právního státu 
a také univerzálnosti, nezcizitelnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že mezinárodní důvěryhodnost EU jakožto subjektu 
propagujícího lidská práva závisí na její schopnosti zajistit, aby nadnárodní společnosti 
z EU dodržovaly v rámci svých mimoevropských aktivit lidská práva a sociální 
a environmentální standardy, a to především v rozvojových zemích; vyzývá 
k urychlenému provedení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
(EÚLP) a následně též Listiny základních práv Evropské unie; je přesvědčen, že EU musí 
při svých činnostech ve třetích zemích uplatňovat EÚLP v souladu s doporučením
Evropského soudu pro lidská práva;

5. žádá Komisi, aby jako zástupce Unie a členských států prosazovala ve WTO a u jejích 
členů nutnost zohledňovat v rámci obchodních jednání, zejména jednání v souvislosti 
s dohodou z Dauhá, lidská práva, sociální, zdravotní a environmentální standardy a aby 
konkrétně dbala na jejich uplatňování a prosazování v rámci provádění obchodních dohod; 
vyzývá Komisi, aby WTO a její členy zavázala k tomu, aby přijali, nejprve jako 
pozorovatele, delegace MOP a sekretariátu Mezinárodního úřadu práce a sekretariátů 
mnohostranných a mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí;

6. naléhavě žádá, aby Unie při jednáních o obchodních dohodách uplatňovala právo na 
přístup k přírodním zdrojům a aby prosazovala práva místního a domorodého obyvatelstva 
na přístup k zásadním přírodním zdrojům; vyzývá Komisi, aby do mezinárodních 
obchodních jednání a dohod zahrnula problematiku nákupu a vlastnictví půdy ve třetích 
zemích, zejména v nejméně rozvinutých a rozvojových zemích;
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7. žádá Komisi, aby prováděla usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 
o systému GSP+; žádá ji tudíž, aby vypracovala jednotnější a spravedlivější srovnávací 
systém pro všechny země, jimž je poskytována pomoc v rámci uvedeného systému, 
a jasným a transparentním způsobem tak sledovala úspěchy i neúspěchy v oblasti rozvoje 
sociálních a politických lidských práv, včetně sociálních, hospodářských a kulturních práv 
a práv v oblasti životního prostředí;

8. domnívá se však také, že jednostranné trvání na praktickém uplatňování univerzálních 
lidských práv zapomíná na skutečnost, že jejich provádění vyžaduje také finanční 
prostředky, které za daných okolností nemohou zajistit pouze samotné transformující se 
a rozvojové země;

9. zdůrazňuje skutečnost, že účelem dohody TRIPS je podporovat právo na zdraví; je 
přesvědčen, že by EU měla zajistit, aby jakákoli obchodní dohoda zahrnující ustanovení 
„TRIPS plus“ plně dodržovala lidská práva a aktivně podporovala právo na zdraví, 
zejména v rozvojových zemích;

10. domnívá se v této souvislosti, že by Parlament měl naléhat na to, aby v budoucích 
právních předpisech byly obsaženy úpravy, které by umožňovaly dočasně pozastavit 
obchodní výhody, včetně výhod zakládajících se na dohodách o volném obchodu, 
v případě, že jsou zjištěny dostatečné důkazy o porušování lidských nebo pracovních práv, 
a to buď jednostranným rozhodnutím Komise, nebo rozhodnutím vysokého představitele / 
místopředsedy či Komise na žádost určitého počtu členských států nebo Evropského 
parlamentu;

11. je přesvědčen, že EU musí účinně monitorovat a prosazovat uplatňování lidskoprávních 
doložek v obchodních dohodách, které uzavírá; zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo možné 
dočasně či trvale pozastavit poskytování obchodních výhod v případě porušování lidských 
práv, a zejména práv pracovníků; žádá Komisi, aby předložila informace o tom, zda je 
uskutečnitelné vytvořit právně závazný arbitrážní orgán a zavést mezinárodní stíhání 
nadnárodních společností;

12. zdůrazňuje, že by se měly nalézt způsoby, jak lépe sledovat obvinění z vážného 
a systematického porušování lidských a pracovních práv; v této souvislosti navrhuje zvážit 
přidružení zástupců EU (v současnosti zástupců Komise nebo v budoucnu zástupců 
Evropské služby pro vnější činnost) k vyšetřovacím misím v rámci zvláštních postupů 
OSN, jestliže mají dopad na obchodní dohody EU;

13. poukazuje na to, že bez ohledu na chvályhodné zavedení ustanovení týkajících se sociální 
oblasti, lidských práv a životního prostředí do mezinárodních obchodních dohod se jedná 
o minimální požadavky a o jeden z mnoha nástrojů, a zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zabránit jejich protekcionistickému zneužívání; proto by měl přístup při provádění těchto 
ustanovení vycházet z konzultací a demokratického zapojení všech stran do 
rozhodovacího procesu;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrh nařízení, které by zakázalo 
dovážet do EU zboží, při jehož výrobě byly uplatněny moderní formy otroctví a nucené 
práce zejména zranitelných skupin pracovníků, čímž jsou porušovány základní standardy 
lidských práv; je přesvědčen, že toto nařízení by se mělo opírat zejména o Mezinárodní 
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úmluvu o právech dítěte a o deklaraci Mezinárodní organizace práce z roku 1998 
o základních zásadách a právech v práci; zdůrazňuje, že toto nařízení by muselo EU 
umožnit vyšetřovat konkrétní stížnosti, jakmile se ukáže, že patrně došlo k porušení těchto 
mezinárodních standardů; po dobu předcházející vstupu takového nařízení v platnost 
vyzývá Komisi, aby posílila kontroly dovozu a monitorovala dodržování etických 
standardů v rámci dodavatelského řetězce v zemích vyvážejících do EU;

15. vyzývá všechny členské státy, aby uplatňovaly nařízení Rady (ES) č. 1236/20051 ze dne 
27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest 
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a aby jeho 
ustanovení učinily závaznými ve všech mezinárodních obchodních dohodách;

16. domnívá se, že sociální práva jsou univerzální práva, která však mají být nejen 
proklamována, ale musí být také podporováno jejich konkrétní uplatňování; žádá proto 
Komisi a členské státy, aby při uplatňování těchto práv solidárně podporovaly právě 
nejchudší země světa;

17. vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení EU upravující vývoz vzhledem k tomu, že je 
zde prostor pro přesun technologií vybudovaných na základě evropských standardů, 
včetně mobilních telefonů, komunikačních sítí a počítačových programů na dvojí využití 
pro prohledávání internetu a internetovou cenzuru a shromažďování a vyhledávání údajů 
(data mining), včetně údajů osobní povahy, do represivních režimů; žádá Komisi, aby 
předložila návrh nařízení o novém systému licencí v případě, že z tohoto přezkumu 
vyplyne, že je třeba přijmout legislativní opatření;

18. vyzývá k pravidelnému hodnocení závazků v oblasti lidských práv, které jsou stanoveny 
v mezinárodních obchodních dohodách;

19. vyzývá Komisi, aby provedla revizi vývozních předpisů EU v oblasti prodeje, dodávek, 
převodu nebo vývozu zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně střeliva, 
vybavení a náhradních dílů, do zemí nebo režimů, které by je mohly používat k vnitřní 
represi občanské společnosti a k porušování lidských práv;

20. žádá, aby spolu s prosazováním lidských práv, poskytováním rozvojové pomoci 
a uzavíráním mezinárodních obchodních dohod byl udržitelným způsobem posilován 
regionální rozvojový proces v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí OSN;

21. vybízí zástupce EU (v současnosti z Komise nebo v budoucnu z Evropské služby pro 
vnější činnost), aby poznatky o situaci v oblasti lidských práv sdíleli s podnikatelskými 
kruhy.

                                               
1 Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.
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