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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. so záujmom konštatuje, že Komisia začala do obchodných dohôd EÚ zahŕňať jasné 
odkazy na sociálnu zodpovednosť podnikov; zastáva názor, že vzhľadom na zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú veľké spoločnosti, ich dcérske spoločnosti a ich dodávateľské 
reťazce v medzinárodnom obchode, je nevyhnutné, aby sa sociálna a environmentálna 
zodpovednosť podnikov stala neoddeliteľnou súčasťou kapitol o trvalo udržateľnom 
rozvoji v obchodných dohodách Európskej únie;  vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
konkrétne návrhy k uplatňovaniu týchto zásad sociálnej zodpovednosti podnikov 
v obchodnej politike;

2. zaväzuje sa aj naďalej zvyšovať svoje úsilie o to, aby inštitúcie a úradníci EÚ vrátane 
osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva boli povinní presadzovať sociálne 
a environmentálne normy a normy v oblasti ľudských práv vo všetkých vonkajších 
vzťahoch a činnostiach EÚ;

3. zdôrazňuje, že presadzovanie sociálnej zodpovednosti podnikov je jedným z cieľov 
podporovaných Európskou úniou a že Únia preto musí zabezpečiť, aby vonkajšie politiky, 
ktoré realizuje, prispievali k udržateľnému a sociálnemu rozvoju príslušných krajín; 

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní konkrétnych návrhov týkajúcich sa 
uplatňovania zásad sociálnej zodpovednosti podnikov vychádzala z usmernení OECD pre 
nadnárodné podniky vrátane postupu OECD pre sťažnosti; 

5. vyjadruje uznanie všetkým členom OECD za ich rozsiahlu prácu na usmerneniach OECD 
pre nadnárodné podniky, ktoré boli zverejnené 25. mája 2011; konštatuje, že 44 
príslušných vlád – zastupujúcich všetky regióny sveta a predstavujúcich 85 % priamych
zahraničných investícií – nabáda svoje podniky, aby dodržiavali tieto komplexné 
odporúčania pre zodpovedné správanie sa podnikov bez ohľadu na to, kde pôsobia;

6. súhlasí s tým, že súčasné naliehavé požiadavky súvisiace s environmentálnymi zmenami 
a so zmenou klímy a rozvoj celosvetových výrobných reťazcov si vyžadujú širšiu 
koncepciu zabezpečenia sociálnej zodpovednosti podnikov, než sa plánovalo pri prvom 
návrhu tejto koncepcie; považuje preto za potrebné objasniť aktualizovanú koncepciu 
sociálnej zodpovednosti podnikov v súvislosti s pracovnými a ľudskými právami 
a otázkami zamestnanosti, ako aj s ochranou životného prostredia, s otázkami zmeny 
klímy a so zabraňovaním korupcii a daňovým únikom;

7. žiada, aby boli všetky európske spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami, ktoré 
pôsobia v tretích krajinách, povinné uplatňovať od 1. januára 2014 usmernenia OECD pre 
nadnárodné podniky; 

8. žiada Komisiu, aby do všetkých dvojstranných obchodných a investičných dohôd, ktoré 
EÚ uzavrie, začlenila záväznú doložku o sociálnej zodpovednosti podnikov založenú na 
zásadách sociálnej zodpovednosti podnikov, ako sú vymedzené na medzinárodnej úrovni, 
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a to s dôrazom na udržateľný rozvoj a dobrú správu a s jasným zameraním na ľudské 
práva, dôstojnú prácu, pracovné normy, slobodu združovania, kolektívne vyjednávanie 
a ďalšie sociálne aspekty, najmä s ohľadom na aktualizáciu usmernení OECD v roku 
2010;  navrhuje, aby táto doložka zjednocovala súčasné normy a koncepcie s cieľom 
zabezpečiť porovnateľnosť a spravodlivosť, aby obsahovala opatrenia na monitorovanie 
týchto zásad na úrovni EÚ a na ich uplatňovanie a aby sa vytvorili národné kontaktné 
miesta ako fóra pre otázky týkajúce sa usmernení OECD, ako je požiadavka monitorovať 
činnosti podnikov a ich dcérskych spoločností a dodávateľských reťazcov a požiadavka 
uplatňovať náležitú starostlivosť; 

9. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu 
vrátane nadnárodných spoločností, ktorých dcérske spoločnosti alebo dodávateľské 
reťazce sa nachádzajú v EÚ, budú plniť všetky svoje právne povinnosti na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a čo najväčší 
prínos pre spotrebiteľov z EÚ;  vyzýva Komisiu, aby v spoločnostiach EÚ pôsobiacich 
v zahraničí aktívne propagovala zodpovedné správanie sa podnikov s osobitným 
zameraním na prísne dodržiavanie všetkých ich právnych povinností vyplývajúcich buď 
z vnútroštátnych zákonov, alebo z akýchkoľvek dvojstranných či medzinárodných 
právnych záväzkov, ktoré sa vzťahujú na ich obchodné činnosti, a to v neposlednom rade 
súlad s medzinárodnými normami a pravidlami v oblasti ľudských práv, práce a životného 
prostredia;  na tento účel navrhuje, aby Komisia aktívne spolupracovala so svojimi 
partnermi v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách s cieľom vymieňať si najlepšie 
postupy a znalosti týkajúce sa spôsobov a prostriedkov na zlepšenie podnikateľského 
prostredia a zvýšenie informovanosti o zodpovednom správaní sa podnikov;

10. navrhuje vládam členských štátov požiadať EIB, aby do svojich činností začlenila doložku 
o sociálnej zodpovednosti podnikov;

11. vyzýva Komisiu, aby zaviedla otvorenejší a jasnejší postup podávania a vybavovania 
sťažností týkajúcich sa nedodržiavania zásad sociálnej zodpovednosti podnikov vrátane 
mechanizmov na presadzovanie a aby v prípade potreby začala vyšetrovanie; 

12. vyzýva Komisiu, aby naliehala na spoločnosti, aby uplatňovali sociálnu zodpovednosť 
podnikov; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať a vyzývať na rozširovanie takýchto 
postupov v malých a stredných podnikoch a zároveň obmedzovať na minimum súvisiace 
náklady a byrokraciu; 

13. vyzýva Komisiu, aby začlenila doložku o sociálnej zodpovednosti podnikov do dohôd 
s mimovládnymi organizáciami (MVO), najmä v súvislosti s činnosťami v prospech 
rozvoja; 

14. vyzýva Komisiu, aby účinnejšie využívala opatrenia založené na stimuloch a aby 
pozornejšie monitorovala a zabezpečovala, že nadnárodné podniky, ktorých dcérske 
spoločnosti alebo dodávateľské reťazce pôsobia v krajinách zapojených do VSP a VSP+, 
či už majú alebo nemajú sídlo v Európskej únii, ako aj dotknuté krajiny budú a) plniť 
svoje povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov 
týkajúcich sa ľudských práv, sociálnych a pracovných noriem a environmentálnych 
pravidiel, b) preukazovať skutočný záväzok týkajúci sa práv, ochrany a blahobytu svojej 
pracovnej sily a občanov vo všeobecnosti, c) dodržiavať slobodu združovania a právo na 
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kolektívne vyjednávanie a d) rýchlo a účinne riešiť všetky prípady porušenia; 

15. vyzýva Komisiu, aby presadzovala sociálnu zodpovednosť podnikov na viacstranných 
fórach tým, že bude podporovať posilnenú spoluprácu medzi WTO a ďalšími 
viacstrannými fórami zaoberajúcimi sa sociálnou zodpovednosťou podnikov, ako je MOP 
a OECD;

16. pripomína, že pre riešenie obchodných sporov a/alebo požadovanie odškodnenia za 
negatívne externé vplyvy nezodpovednej alebo nezákonnej podnikateľskej činnosti už 
existujú tak súdne konania, ako aj alternatívy súdnych konaní; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby ďalej zvyšovala informovanosť o oboch týchto prostriedkoch v rámci 
podnikateľskej komunity a širokej verejnosti; pripomína, že Medzinárodná obchodná 
komora (International Chamber of Commerce, ICC) poskytuje služby riešenia sporov pre 
jednotlivcov, podniky, štáty, štátne subjekty a medzinárodné organizácie hľadajúce 
alternatívy súdnych konaní, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu účinného prístupu 
k spravodlivosti pre obete v prípadoch porušenia zodpovedných obchodných praktík 
s následnými hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi škodami v EÚ a/alebo 
v zahraničí;

17. vyzýva na monitorovanie reštriktívnych opatrení (sankcií, bojkotov a embárg), ako aj na 
zavedenie režimov udeľovania licencií pre tovar dvojakého použitia na úrovni EÚ; 

18. žiada zavedenie mechanizmov, na základe ktorých by zásady sociálnej zodpovednosti 
podnikov museli dodržiavať nielen hlavná spoločnosť alebo dodávateľ využívajúci 
obchodnú dohodu, ale aj všetci subdodávatelia alebo dodávateľské reťazce, ktoré by táto 
spoločnosť mohla využívať, či už v rámci dodávky tovaru alebo zabezpečovania 
pracovníkov či poskytovania služieb, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky založené na 
spravodlivej odmene a dôstojných pracovných podmienkach a zaručia odborové práva 
a slobody; 

19. vyzýva Komisiu, aby zdokonalila svoj vzor hodnotenia vplyvu na trvalú udržateľnosť tak, 
aby náležite odrážal hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky a dôsledky 
v oblasti ľudských práv spôsobené obchodnými rokovaniami vrátane cieľov v oblasti 
zmiernenia zmeny klímy;  vyzýva Komisiu, aby nadviazala na dohody o obchode 
s partnerských krajinami EÚ vypracovávaním štúdií hodnotenia vplyvu na trvalú 
udržateľnosť pred podpisom i po podpise obchodnej dohody a aby pritom zohľadňovala 
najmä zraniteľné odvetvia; 

20. zdôrazňuje, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy má byť Parlament v plnom 
rozsahu informovaný o tom, ako sa zistenia hodnotení vplyvu dohôd na trvalú 
udržateľnosť začleňujú do rokovaní pred uzavretím týchto dohôd a aké kapitoly v týchto 
dohodách boli zmenené, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym vplyvom zisteným 
v hodnoteniach vplyvu dohôd na trvalú udržateľnosť;

21. žiada, aby sa vytvoril systém nadnárodnej právnej spolupráce medzi EÚ a tretími 
krajinami, ktoré podpísali dvojstranné obchodné dohody, s cieľom zabezpečiť, aby obete 
porušovania sociálnych a environmentálnych právnych predpisov alebo nerešpektovania 
pravidiel sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorých sa dopúšťajú nadnárodné podniky 
a ich bezprostredné dcérske spoločnosti, mali účinný prístup k spravodlivosti v krajine, 
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kde došlo k porušeniu, a s cieľom podporovať zavedenie medzinárodných súdnych 
postupov, aby sa v prípade potreby zabezpečilo potrestanie spoločností, ktoré porušujú 
zákony;

22. požaduje rozvoj účinnejších noriem v oblasti transparentnosti a zodpovednosti pre 
technologické spoločnosti EÚ vo vzťahu k vývozu technológií, ktoré sa môžu použiť na 
porušovanie ľudských práv alebo na činnosti namierené proti bezpečnostným záujmom 
EÚ; 

23. vyzýva ESVČ, aby zabezpečila, že obchodným úradníkom EÚ, ktorí pôsobia na 
veľvyslanectvách EÚ, sa bude poskytovať pravidelná odborná príprava v súvislosti 
s otázkami sociálnej zodpovednosti podnikov, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie zásad 
OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“, a že veľvyslanectvá EÚ budú fungovať ako 
kontaktné miesta EÚ pre sťažnosti týkajúce sa podnikov EÚ a ich dcérskych spoločností, 
keďže národné kontaktné miesta OECD existujú iba v krajinách patriacich do OECD, 
a preto nie sú v praxi prístupné pre zamestnancov príslušných spoločností v krajinách, 
ktoré nie sú členmi OECD;

24. požaduje vypracúvanie hodnotení vplyvu na ľudské práva už vo fáze výskumu a vývoja 
nových technológií a žiada, aby takéto hodnotenia zahŕňali štúdie jednotlivých scenárov 
a úvahy o zohľadňovaní ľudských práv v rámci navrhovaných noriem;

25. zdôrazňuje, že zvyšovanie informovanosti o význame sociálnej zodpovednosti podnikov 
a následkoch nedodržiavania na úrovni spoločností musí byť – ako úloha Komisie –
sprevádzané príslušným zvyšovaním povedomia a budovaním kapacít na úrovni vlád 
hostiteľských krajín s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práv týkajúcich sa sociálnej 
zodpovednosti podnikov a prístup k spravodlivosti; 

26. požaduje uplatňovanie pravidla „poznaj svojho koncového užívateľa“ v záujme 
zabezpečenia lepšej kontroly a predchádzania porušovaniu ľudských práv oboma smermi 
v rámci dodávateľských reťazcov a výrobných alebo trhových tokov;

27. zdôrazňuje, že budúce dvojstranné investičné zmluvy podpísané Európskou úniou musia 
zaručiť spravodlivú rovnováhu medzi potrebou chrániť investorov a potrebou umožniť 
zásah štátu, najmä pokiaľ ide o sociálne, zdravotné a environmentálne normy;

28. berie na vedomie pozitívne kroky v rámci aktuálnej revízie smernice o transparentnosti 
(2004/109/ES) a smernice o účtovníctve (2003/51/ES), pokiaľ ide o riešenie otázky 
sociálnej zodpovednosti podnikov a súčasné zabezpečenie rovnováhy medzi legitímnym 
úsilím o transparentnosť a zodpovednosť a záťažou spoločností súvisiacou s podávaním 
správ;  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že spoločnosti, na ktoré sa tieto smernice 
vzťahujú, budú povinné pravidelne informovať o svojich aktivitách týkajúcich sa sociálnej 
zodpovednosti podnikov, a to v súlade s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky, 
a aby súčasne prijala osobitné opatrenia pre MSP, aby sa požiadavky na informovanie 
stali finančne a administratívne uskutočniteľnými;

29. zdôrazňuje, že rozmer sociálnej zodpovednosti podnikov by sa mal začleniť do 
viacstranných obchodných dohôd, a preto vyzýva Komisiu, aby podporila príslušné 
návrhy na medzinárodných fórach, najmä v OECD a v MOP, ako aj v rámci WTO 
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v období po skončení rokovaní v Dauhe;

30. požaduje, aby budúce opatrenia v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov zahŕňali celý 
hodnotový reťazec od ťažby surovín cez obchod až po recykláciu;

31. žiada, aby boli politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov začlenené vo všetkých 
úrovniach obchodných dohôd s EÚ a aby obsahovali ustanovenia o rozšírení ochrany na 
migrujúcich, agentúrnych a vyslaných pracovníkov;

32. domnieva sa, že Komisia a členské štáty by mali nabádať spoločnosti EÚ, aby prijali 
iniciatívy zamerané na presadzovanie sociálnej zodpovednosti podnikov a aby si 
vymieňali osvedčené postupy so svojimi partnermi v ostatných krajinách;

33. požaduje, aby spoločnosti EÚ pri všetkých svojich činnostiach – či už ich vykonávajú 
v EÚ alebo v tretích krajinách – dodržiavali politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov a základné zamestnanecké a odborové práva, ako je právo na súkromie 
a sloboda združovania;

34. vyzýva na plnohodnotné a aktívne konzultácie a zapájanie zastupujúcich organizácií 
vrátane odborov do prípravy, uplatňovania a monitorovania procesov a štruktúr sociálnej 
zodpovednosti podnikov v rámci jednotlivých spoločností; vyzýva takéto zastupujúce 
organizácie, aby spolupracovali so zamestnávateľmi v rámci prístupu založeného na 
skutočnom partnerstve;

35. požaduje zvýšené, inkluzívnejšie a transparentnejšie monitorovanie zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov v obchodnej politike EÚ s jednoznačnými referenčnými 
kritériami na meranie zlepšení, aby tak bolo možné posilniť dôveru v systém;

36. poznamenáva, že sociálna zodpovednosť podnikov je mechanizmus, prostredníctvom 
ktorého zamestnávatelia môžu podporovať svojich pracovníkov a miestne komunity 
v rozvojových krajinách, že dodržiavanie sociálnej zodpovednosti podnikov a pracovných 
noriem umožňuje týmto krajinám, aby mali prospech z posilňovania medzinárodného 
obchodu, a že sociálna zodpovednosť podnikov môže zabezpečiť rovnomerné rozdelenie 
ziskov s cieľom vytvoriť udržateľnú hospodársku a spoločenskú prosperitu a vymaniť 
väčší počet ľudí z chudoby, najmä v období finančnej krízy;  vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že protokoly o sociálnych zásahoch majú v súčasnosti len dobrovoľný charakter, 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby ich vyhlásila za záväzné.
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