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NÁVRHY

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

1. připomíná, že EU si stanovila za cíl nejen stát se vlajkovou lodí v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků, ale také podporovat tuto odpovědnost ve svých vnějších 
politikách; uznává úsilí Komise o propagaci osvědčených postupů sociální odpovědnosti 
podniků mezi společnostmi podnikajícími v zahraničí, avšak zdůrazňuje, že by měla lépe 
zohledňovat význam osvědčení a označení prokazujících dodržování těchto zásad ze 
strany dané společnosti;

2. je přesvědčen, že nedodržování základních mezinárodních sociálních norem je jednou
z podob sociálního a environmentálního dumpingu, který evropské podniky i pracovníky 
poškozuje;

3. považuje za nezbytné posílit úlohu příslušných mezinárodních institucí (především MOP, 
WTO, OECD a OSN), jakož i jejich spolupráci na vypracovávání, uplatňování a propagaci 
základních mezinárodních sociálních standardů a uplatňování s nimi souvisejících sankcí;

4. vyzývá Komisi, aby do dohod o volném obchodu a investicích, o kterých vyjednává se 
třetími zeměmi, systematicky začleňovala kapitolu o udržitelném rozvoji s právně 
závaznou doložkou o sociální odpovědnosti podniků;

5. navrhuje, aby tato doložka o sociální odpovědnosti podniků zahrnovala dodržování osmi 
základních a čtyř prioritních úmluv MOP, jakož i pobídky vybízející podniky k přijetí 
závazků v oblasti sociální odpovědnosti a povinnost podniků a skupin podniků postupovat
s řádnou péčí, tj. přijmout předběžná opatření s cílem zjišťovat veškeré porušování 
lidských a environmentálních práv, korupci či daňové úniky a předcházet jim, a to i 
v rámci jejich dceřiných společností a dodavatelských řetězců, tj. jejich sféry vlivu;

6. současně vyzývá Komisi, aby v průběhu jednání přizpůsobila úroveň svých požadavků 
stupni rozvoje každé partnerské země; v této souvislosti navrhuje, aby Komise 
vypracovala seznam dalších norem, které je třeba začít postupně a flexibilně uplatňovat
s přihlédnutím k vývoji hospodářské, sociální a environmentální situace dané partnerské 
země;

7. je přesvědčen, že jak na území partnerské země, tak v členských státech by uplatňování 
těchto základních standardů mělo být neustále monitorováno nezávislými orgány
a nedodržení nebo porušení těchto standardů prokázané na základě předem definovaných 
kritérií by mělo vést k postihům uplatňovaným prostřednictvím účinných
a transparentních postupů;

8. je přesvědčen, že tyto normy je třeba uplatňovat beze zbytku a tak, aby se jim nebylo 
možné vyhnout ani prostřednictvím svobodných pásem, ani dohod o statusu hostitelské 
země;

9. zdůrazňuje, že evropské podniky, jejich dceřiné společnosti a subdodavatelé hrají 
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vzhledem k svému podílu na mezinárodním obchodu zásadní úlohu z hlediska propagace
a šíření sociálních a pracovních standardů ve světě, a proto by jejich chování mělo 
odpovídat evropským hodnotám a mezinárodně uznávaným standardům; je přesvědčen, že 
by bylo správné a vhodné, aby evropské podniky, které svou výrobu přemisťují do zemí
s nižší úrovní sociálních povinností, nesly odpovědnost za případné škody a negativní 
externality postihující místní obyvatelstvo, a to i před evropskými soudy;

10. je přesvědčen, že Komise by v připravovaném sdělení o internacionalizaci činnosti 
malých a středních podniků měla navrhnout opatření umožňující podporovat a propagovat 
jejich iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti podniků, přičemž tato opatření by měla 
dodržovat zásadu „mysli nejdříve v malém“ a zohledňovat specifické rysy MSP.
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