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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že hospodárske a sociálne práva sú neodlučiteľnou súčasťou ľudských práv od 
prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948; domnieva sa, že k úlohám EÚ 
patrí poskytovanie pomoci pri uplatňovaní týchto práv najmenej rozvinutým krajinám a 
rozvojovým krajinám, s ktorými uzatvára medzinárodné dohody vrátane obchodných 
dohôd;

2. žiada Komisiu, aby uzatvárala obchodné dohody len pod podmienkou, že tieto dohody 
budú obsahovať doložky týkajúce sa demokracie a ľudských práv a sociálnych, 
zdravotných a environmentálnych noriem; opakuje svoju požiadavku adresovanú Komisii 
a Rade, aby zabezpečili účinnosť týchto doložiek, ktoré sú už do platných 
medzinárodných dohôd zahrnuté, a teda aby zaviedli vhodný mechanizmus v zmysle 
článkov 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

3. žiada, aby do všetkých obchodných rokovaní a dohôd EÚ s tretími krajinami bola 
zahrnutá doložka o ľudských právach a predbežné hodnotenie vplyvu a aby sa v prípade 
všetkých strán zúčastňujúcich sa na týchto dohodách zohľadnila situácia v oblasti 
ľudských práv; domnieva sa, že súčasťou takéhoto hodnotenia musia byť stretnutia 
s obhajcami ľudských práv, ktorí pôsobia v daných krajinách;

4. je presvedčený, že najmä v oblasti ľudských práv musia byť vnútorné a vonkajšie politiky 
EÚ konzistentné a vždy dodržiavať zásady stanovené v Hlave V kapitola 1 ZEÚ, ktorými 
sú demokracia, právny štát a univerzálnosť, nedeliteľnosť ľudských práv a základných 
slobôd; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že medzinárodná dôveryhodnosť EÚ, ktorá 
presadzuje ľudské práva, závisí od jej schopnosti zaručiť, aby nadnárodné spoločnosti 
dodržiavali v rámci svojich zámorských činností, najmä v rozvojových krajinách, ľudské 
práva a sociálne a environmentálne normy; vyzýva na urýchlené plnenie Európskeho 
dohovoru o ľudských právach, a následne Európskej charty základných slobôd; je 
presvedčený, že EÚ musí EDĽP uplatňovať pri svojich činnostiach v tretích krajín v 
súlade s odporúčaním Európskeho súdu pre ľudské práva; 

5. žiada Komisiu, aby ako zástupca Únie a členských štátov na pôde WTO a jej členom 
zdôvodnila potrebu zohľadniť ľudské práva, sociálne, zdravotné a environmentálne normy 
v rámci obchodných rokovaní, a najmä v rámci Dohody z Dauhy, a aby konkrétne 
dohliadala na ich uplatňovanie a podporu v rámci realizácie obchodných dohôd; žiada 
Komisiu, aby zaviazala WTO a jej členov k tomu, aby prijali – spočiatku ako 
pozorovateľov – delegácie ILO a sekretariát Medzinárodného úradu práce a sekretariáty 
viacstranných a medzinárodných dohôd v oblasti životného prostredia;

6. naliehavo vyzýva Úniu, aby uznala právo na prístup k prírodným zdrojom v rámci 
rokovaní o obchodných dohodách a aby uznala práva pôvodného a domorodého 
obyvateľstva, pokiaľ ide o prístup k základným prírodným zdrojom; žiada Komisiu, aby 
do rokovaní a medzinárodných obchodných dohôd zahrnula problematiku nákupu a 
vlastníctva pôdy v tretích krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a 
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rozvojových krajinách;

7. vyzýva Komisiu, aby vykonávala uznesenie Parlamentu z 10. marca 2010 o systéme 
GSP+; preto ju žiada, aby vyvinula dôslednejší a spravodlivejší systém referenčného 
porovnávania pre všetky krajiny, ktoré dostávajú pomoc v rámci uvedeného systému, 
s cieľom jasne, transparentne a s ohľadom na názory jednotlivých strán monitorovať 
úspechy aj neúspechy v oblasti rozvoja sociálnych a politických ľudských práv vrátane 
sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych práv;

8. domnieva sa však, že jednostranným naliehaním na praktické uplatňovanie univerzálnych 
ľudských práv sa popiera skutočnosť, že ich realizácia si vyžaduje aj finančné prostriedky, 
ktoré za daných podmienok nemôžu zaobstarať iba transformujúce sa a rozvojové krajiny;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že cieľom dohody TRIPS je podporovať právo na zdravie; je 
presvedčený, že EÚ by mala zaručiť, aby každá obchodná dohoda, ktorá obsahuje 
ustanovenia TRIP plus, v plnej miere dodržiavala ľudské práva a aktívne podporovala 
právo na zdravie, najmä v rozvojových krajinách;

10. v tejto súvislosti sa domnieva, že Parlament by mal v budúcich právnych predpisoch trvať 
na opatreniach, prostredníctvom ktorých by samotná Komisia mohla dočasne zrušiť 
obchodné výhody vrátane tých, ktoré vyplývajú z dohôd o voľnom obchode, ak by sa našli 
dostatočné dôkazy o porušovaní ľudských práv alebo pracovných práv, alebo na základe 
ktorých by tieto obchodné výhody pozastavila vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka 
Komisie na žiadosť určitého počtu členských štátov a/alebo Európskeho parlamentu;

11. domnieva sa, že EÚ musí efektívne monitorovať a presadzovať ustanovenia svojich 
obchodných dohôd týkajúce sa ľudských práv; zdôrazňuje význam možnosti dočasného 
alebo trvalého pozastavenia obchodných preferencií v prípade porušenia ľudských práv, 
najmä pokiaľ ide o pracovné práva; žiada Komisiu, aby poskytla informácie o možnosti 
zriadiť právne záväzný arbitrážny orgán a zaviesť medzinárodné stíhanie nadnárodných 
subjektov;

12. zdôrazňuje, že by sa mal nájsť spôsob ako dôkladnejšie monitorovať tvrdenia o závažnom 
a systematickom porušovaní ľudských a pracovných práv; v tejto súvislosti navrhuje, aby 
sa zvážilo zapojenie predstaviteľov EÚ (v súčasnosti z Komisie alebo v budúcnosti 
z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť) do vyšetrovacích misií vedených podľa 
osobitných postupov OSN v prípadoch, ktoré majú vplyv na obchodné dohody EÚ;

13. poukazuje na to, že bez ohľadu na vítané zavedenie sociálnych doložiek a doložiek 
týkajúcich sa ľudských práv a životného prostredia do medzinárodných obchodných 
dohôd ide o minimálne požiadavky ako jeden z mnohých iných nástrojov, a zdôrazňuje, že 
treba bezpodmienečne zamedziť ich protekcionistickému zneužívaniu, a preto by sa mal 
pri uplatňovaní týchto doložiek zaviesť taký prístup, ktorý podporuje konzultácie 
a demokratické začlenenie všetkých strán do rozhodovacieho procesu;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila návrh nariadenia o zákaze dovozu 
výrobkov, pri výrobe ktorých sa uplatňujú moderné formy otroctva a nútenej práce, najmä 
v prípade osobitne zraniteľných skupín a zároveň sa porušujú základné normy v oblasti 
ľudských práv, do EÚ, a je presvedčený, že toto nariadenie by malo odkazovať na práva 
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stanovené v Medzinárodnom dohovore práv dieťaťa, ako aj vo vyhlásení Medzinárodnej 
organizácie práce z roku 1998 o základných zásadách a právach na prácu; zdôrazňuje, že 
takéto nariadenie by malo umožniť EÚ preskúmať konkrétne sťažnosti v prípade, že sa 
preukáže porušenie týchto medzinárodných noriem; vyzýva Komisiu, aby v období pred 
nadobudnutím platnosti takéhoto nariadenia posilnila kontroly dovozu a monitorovala 
dodržiavanie etických noriem v dodávateľskom reťazci v krajinách vyvážajúcich do EÚ; 

15. vyzýva všetky členské štáty, aby vykonávali nariadenie Rady (ES) z 27. júna 20051 o 
obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie 
alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a zabezpečili 
záväznosť jeho ustanovení vo všetkých medzinárodných obchodných dohodách;

16. domnieva sa, že sociálne práva sú univerzálnymi právami, ktoré je nielen nutné verejne 
vyhlasovať, ale ktorých konkrétne uplatňovanie je takisto nevyhnutné podporovať; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri presadzovaní týchto práv solidárne podporovali 
práve najchudobnejšie krajiny sveta;

17. vyzýva Komisiu, aby preskúmala európske nariadenia o vývoze so zreteľom na možnosti 
prenosu technológií vybudovaných podľa európskych noriem vrátane mobilných 
telefónov, komunikačných sietí a softvérov na skenovanie a cenzúru internetu, dvojité 
používanie, zber a získavanie údajov (data mining) vrátane osobných údajov do 
represívnych režimov; žiada Komisiu, aby predložila návrh nariadenia o novom 
licenčnom systéme, ak sa pri uvedenom preskúmaní zistí potreba legislatívnej činnosti;

18. vyzýva na pravidelné hodnotenia záväzkov týkajúcich sa ľudských práv stanovených v 
medzinárodných obchodných dohodách;

19. vyzýva Komisiu, aby preskúmala právne predpisy EÚ týkajúce sa vývozu v oblasti 
predaja, dodávok, transferu alebo vývozu zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých druhov 
vrátane munície, vybavenia a náhradných dielov do krajín alebo režimov, v prípade 
ktorých je pravdepodobné, že ich použijú na vnútorný útlak občianskej spoločnosti a 
porušovanie ľudských práv;

20. žiada, aby sa súbežne so záväzkom týkajúcim sa ľudských práv, rozvojovej pomoci a 
medzinárodných obchodných dohôd udržateľným spôsobom posilňoval regionálny 
rozvojový proces v zmysle rozvojových cieľov tisícročia OSN;

21. nabáda predstaviteľov EÚ (v súčasnosti z Komisie alebo v budúcnosti z Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť), aby sprístupnili poznatky o situácii v oblasti ľudských práv 
podnikateľskému prostrediu.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.
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