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NÁVRHY

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

1. pripomína, že EÚ si za cieľ stanovila nielen to, že sa v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov stane pilierom excelentnosti, ale aj že bude podporovať sociálnu zodpovednosť 
podnikov vo vonkajších politikách, ktoré uskutočňuje; oceňuje úsilie Komisie pri 
presadzovaní osvedčených postupov v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov medzi 
európskymi spoločnosťami pôsobiacimi v zahraničí, zdôrazňuje však, že by mala väčšmi 
zohľadňovať význam osvedčení a označení, ktoré preukazujú, že podniky dodržiavajú 
zásady sociálnej zodpovednosti;

2. domnieva sa, že nedodržiavanie základných medzinárodných sociálnych noriem je formou 
sociálneho a environmentálneho dumpingu, ktorý poškodzuje európske podniky aj 
európskych pracovníkov;

3. považuje za potrebné posilniť úlohu príslušných medzinárodných inštitúcií (najmä MOP, 
WTO, OECD a OSN), ako aj ich spoluprácu pri vypracovávaní, uplatňovaní a 
podporovaní základných medzinárodných sociálnych noriem a s nimi súvisiacich sankcií;

4. vyzýva Komisiu, aby systematicky začleňovala kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji s 
právne záväznou doložkou o sociálnej zodpovednosti podnikov do dohôd o voľnom 
obchode a do investičných dohôd, ktoré vyjednáva s tretími krajinami;

5. navrhuje, aby sa do tejto doložky o sociálnej zodpovednosti podnikov zahrnulo
ustanovenie o dodržiavaní ôsmich základných dohovorov a štyroch prioritných dohovorov 
MOP, ako aj ustanovenie o podnecovaní podnikov, aby prijímali záväzky v oblasti svojej 
sociálnej zodpovednosti, a o povinnosti podnikov a skupín podnikov konať starostlivo, t. 
j. povinnosť prijímať proaktívne opatrenia s cieľom identifikovať každé porušenie 
ľudských a environmentálnych práv, korupciu alebo daňové úniky a predchádzať všetkým 
týmto javom, a to aj v ich pobočkách a dodávateľských reťazcoch (t. j. v sfére ich vplyvu;

6. vyzýva tiež Komisiu, aby v priebehu rokovaní prispôsobila úroveň svojich požiadaviek 
stupňu rozvoja každej z partnerských krajín; navrhuje v tejto súvislosti Komisii, aby 
zostavila zoznam doplňujúcich noriem, ktoré sa majú zaviesť postupne a pružne, pričom 
sa musí zohľadniť hospodárska, sociálna a environmentálna situácia, v ktorej sa príslušný 
partner nachádza;

7. domnieva sa, že uplatňovanie týchto základných noriem tak na území partnerskej krajiny, 
ako aj v členských štátoch by mali neustále sledovať nezávislé orgány a že nedodržanie či 
porušenie týchto noriem stanovených na základe vopred určených kritérií, by sa malo 
trestať prostredníctvom účinných a transparentných opatrení;

8. domnieva sa, že tieto normy sa musia uplatňovať v plnej miere a že bezcolné zóny ani 
dohody s hostiteľskými krajinami sa nesmú využívať na ich obchádzanie;

9. zdôrazňuje, že európske podniky, ich pobočky a subdodávatelia zohrávajú vďaka svojmu 
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dôležitému postaveniu v medzinárodnom obchode zásadnú úlohu pri podpore a šírení 
sociálnych a pracovných noriem vo svete, a preto by sa ich správanie malo riadiť 
európskymi hodnotami a medzinárodne uznávanými normami; domnieva sa, že by bolo 
správne a primerané, aby európske podniky, ktoré svoju produkciu premiestnia do krajín 
s nižšími sociálnymi povinnosťami, mohli byť brané na zodpovednosť, a to aj pred 
európskymi súdmi, za prípadné škody a negatívne externality dotýkajúce sa miestnych 
obyvateľov;

10. domnieva sa, že Komisia by mala v pripravovanom oznámení o internacionalizácii 
činností MSP navrhnúť opatrenia umožňujúce podporu a presadzovanie iniciatív MSP 
v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré dodržiavajú zásadu „najskôr myslieť 
na malých“ a zohľadňujú ich osobitosti.
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