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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k ľudským právam a sociálnym a environmentálnym normám v dohodách 
o medzinárodnom obchode
(2009/2219(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3, 6 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 153, 191, 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 12, 21, 28, 29, 31 a 32 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na všeobecnú deklaráciu ľudských práv (z roku 1948) a ďalšie nástroje 
Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä pakt o občianskych 
a politických právach (z roku 1966) a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
(z roku 1966), dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie (z roku 
1965), dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (z roku 1979) a dohovor 
o právach dieťaťa (z roku 1989),

– so zreteľom na Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uzavretú 
v Marrákeši, ako aj na deklaráciu prijatú počas štvrtej ministerskej konferencie, ktorá sa 
konala v novembri 2001 v Dauhe, najmä na jej odsek 31,

– so zreteľom na svoje uznesenie o oznámení Komisie o zohľadňovaní demokratických 
zásad a ľudských práv v dohodách medzi Spoločenstvom a tretími krajinami 
(KOM(1995)0216)1, ako aj na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o ustanoveniach 
o ľudských právach a demokracii v dohodách Európskej únie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2001 o otvorenosti a demokracii 
v medzinárodnom obchode3, v ktorom žiada WTO dodržiavať základné sociálne normy 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ako aj aby Európska únia prijala rozhodnutia 
MOP v rátane prípadných požiadaviek sankcií v prípadoch závažného porušenia 
základných sociálnych noriem,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2002 o oznámení Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu o úlohe Európskej únie pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích 
krajinách (KOM(2001)0252)4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o Sociálnej dimenzii globalizácie – prínos politiky EÚ 
k rovnomernému rozdeleniu úžitku (KOM(2004)0383),

                                               

1 Ú. v. ES C 320, 28.10.1996, s. 261.
2 Ú. v. EÚ C 292E, 29.11.2006, s. 107.
3 Ú. v. ES C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
4 Ú. v. EÚ C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2005 o sociálnom rozmere globalizácie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2005 o zneužívaní detí a o detskej práci 
v rozvojových krajinách2,

– so zreteľom na závery Rady o detskej práci3 z 14. júna 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o spravodlivom obchode a rozvoji4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe – vonkajšie aspekty 
konkurencieschopnosti5, ako reakcie na oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu s názvom Globálna Európa: Svetová konkurencia – Príspevok k Stratégii rastu 
a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podpora dôstojnej práce pre všetkých -
príspevok EÚ k plneniu programu o dôstojnej práci vo svete (KOM(2006)0249),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých6, 
v ktorom žiada začleniť sociálne normy v súvislosti s presadzovaním dôstojnej práce do 
obchodných dohôd Európskej únie, najmä do bilaterálnych dohôd,

– so zreteľom na program MOP o dôstojnej práci pre všetkých a Globálny pakt 
k zachovaniu pracovných miest MOP, ktoré boli prijaté všeobecným konsenzom 
19. júna 2009 na zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce,

– so zreteľom Bruselský dohovor z roku 1968 konsolidovaný nariadením Rady (ES) 
č. 44/2001 z  22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach7,

– so zreteľom na systém všeobecných preferencií (SVP), ktorý je účinný od 1. januára 2006 
a ktorý priznáva bezcolný prístup alebo zníženie taríf pre široký počet produktov 
a obsahuje aj nové stimulačné opatrenie v prospech ohrozených krajín, ktoré sú vystavené 
osobitným potrebám v obchodnej, finančnej a rozvojovej oblasti,

– so zreteľom na všetky dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami,

– so zreteľom na zmluvu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov (AKT) a Európskou úniou, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 
a na jej zmeny a doplnenia z roku 2005 a 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenia o dohodách o hospodárskom partnerstve s regiónmi a 
štátmi AKT a najmä so zreteľom na uznesenia z 26 septembra 20028, 23. mája 20071

                                               
1 Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 65.
2 Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 84.
3 Závery Rady zo 14. 6. 2010 o detskej práci, 10937/1/10.
4 Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 865.
5 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
6 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
7 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.
8 Ú. v. EÚ C 273 E, 14.11.2003, s. 305.
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a 12. decembra 20072,

– so zreteľom na záver rokovaní medzi EÚ a Kolumbiou a Peru o viacstrannej obchodnej 
dohode,

– so zreteľom na vypočutie na tému zavádzanie sociálnych a environmentálnych noriem 
v obchodných rokovaniach, ktoré zorganizoval Európsky parlament 14. januára 2010,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre 
zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2010),

A. keďže prepojenie medzi obchodom, ľudskými právami a sociálnymi a environmentálnymi 
normami sa stalo kľúčovým prvkom hospodárskych a obchodných vzťahov a je plnou 
súčasťou vyjednávaní v rámci dohôd o voľnom obchode,

B. keďže narušenia hospodárskej súťaže a hrozby environmentálneho a sociálneho dampingu 
sú čoraz častejšie;

C. keďže reciprocita sa musí stať pravidlom v rámci vzťahov medzi Európskou úniou 
a tretími krajinami v záujme vytvorenia spravodlivých a čestných podmienok pre 
medzinárodnú hospodársku súťaž,

D. keďže bilaterálne orgány sa stali privilegovanými miestami, kde dochádza k úsiliu
dosahovať tieto politické ciele, a to dokonca v takej miere, že výhľady zavedenia 
multilaterálnych pravidiel upravujúcich vzťahy medzi obchodom, prácou a životným 
prostredím v rámci WTO nie sú veľmi pravdepodobné;

E. keďže je však nevyhnutné zamerať sa na opätovné nastolenie rovnováhy medzi 
obchodným právom a základnými právami a posilniť dialóg medzi hlavnými 
medzinárodnými organizáciami, najmä medzi MOP a WTO s cieľom lepšie zosúladiť 
medzinárodné politiky a zlepšiť globálne riadenie;

F. keďže existujú mnohé dôvody začleniť ustanovenia o ľudských právach a sociálne 
a environmentálne normy do dohôd o medzinárodnom obchode, medzi ktoré patrí vôľa 
zaviesť spravodlivý obchod a zabezpečiť istý druh lojálnosti výmen (rovnaké podmienky), 
ako aj normatívnejšie dôvody, medzi ktoré patrí ochrana univerzálnych hodnôt Európskej 
únie a pokračovanie vo vykonávaní ucelených európskych politík,

G. keďže Lisabonská zmluva potvrdzuje, že vonkajšia činnosť Európskej únie, ktorá v plnej 
miere zahŕňa obchod, sa musí riadiť tými istými zásadami, ktoré viedli k jej vlastnému 
vzniku, keďže európsky sociálny model, ktorý je kombináciou udržateľného 
hospodárskeho rastu a zlepšených pracovných a životných podmienok, môže slúžiť aj ako 
vzor pre ďalších partnerov, keďže dohody o obchode musia byť navyše zlučiteľné 
s ďalšími medzinárodnými povinnosťami a dohovormi, ktoré sa zúčastnené štáty zaviazali 

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
2 Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
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dodržiavať v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi,

H. keďže začlenenie ustanovení o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych 
noriem do dohôd o obchode môže zvýšiť pridanú hodnotu týchto dohôd, čim sa umožní 
širšie prepojenie s občianskou spoločnosťou, zvýšenie podpory politickej a sociálnej 
stabilite a vytvorí vhodnejšie prostredie na obchodovanie,

I. keďže cieľom systému všeobecných preferencií je napomáhať dodržiavanie 
medzinárodných pracovných právnych predpisov prostredníctvom doplnkových tarifných 
preferencií a keďže nedodržiavanie týchto podmienok môže viesť k pozastaveniu 
využívania obchodného režimu,

1. žiada preto, aby sa v rámci budúcej obchodnej stratégie Európske únie chránili európske 
obchodné záujmy a aby Únia a jej obchodní partneri vzájomne dodržiavali uplatňovanie 
a zavádzanie ustanovení o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách;
domnieva sa, že Európska únia by mala zvoliť v rámci svojich rokovaní pozitívny prístup;
zdôrazňuje, že začlenenie ustanovení týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja, najmä do 
bilaterálnych dohôd, bude prínosne pre všetky zúčastnené strany;

Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v medzinárodných obchodných vzťahoch

2. vyzýva na širšiu spoluprácu na multilaterálnej úrovni medzi WTO a hlavnými inštitúciami 
Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv; domnieva sa, že užšie kontakty 
s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj osobitné postupy by boli 
obzvlášť užitočné s cieľom zabezpečiť taký medzinárodný obchodný rámec, ktorý 
prispieva k dodržiavaniu ľudských práv; zároveň by sa v prípadoch konštatovania vážnych 
porušení ľudských práv mohlo v rámci panelov WTO a odvolacieho orgánu zohľadňovať 
odborné stanovisko Úradu vysokého komisára;

3. domnieva sa, že všeobecné pravidelné preskúmanie v rámci rady pre ľudské práva by 
malo byť nástrojom na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním ustanovení v dohodách 
o medzinárodnom obchode, ktoré súvisia s ľudskými právami;

4. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa rozšírila spolupráca s MOP, ktorá je príslušným 
orgánom na vymedzenie a vyjednanie medzinárodných pracovných noriem a dohliadanie 
nad ich uplatňovaním v právnom systéme a praxi, a aby sa MOP v plnej miere zapojila do 
prác WTO;

a) v záujme toho žiada, aby sa MOP v rámci WTO udelilo oficiálne postavenie 
pozorovateľa a právo vystúpiť počas ministerských konferencií WTO;

b) navrhuje vytvoriť v rámci WTO výbor pre obchod a dôstojnú prácu, podobne ako 
v prípade výboru pre obchod a životné prostredie;

c) navrhuje, aby sa v náležitých prípadoch v rámci obchodných sporov týkajúcich sa 
porušenia medzinárodných pracovných dohovorov bolo možné obrátiť na MOP, ako 
aj na Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva;
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d) navrhuje, aby mohla existovať možnosť podať odvolanie MOP, ak členský štát WTO 
považuje rozhodnutie orgánu na riešenie sporov za spochybnenie rozhodnutí MOP 
týkajúcich sa dodržiavania dohovorov o práci;

5. opätovne potvrdzuje, že ciele, ktoré sa zakladajú na udržaní a zachovaní otvoreného 
a nediskriminačného multilaterálneho systému obchodovania na jednej strane a na konaní 
v prospech ochrany životného prostredia a napomáhaní trvalo udržateľného rozvoja na 
druhej strane, sa musia vzájomne posilňovať; zdôrazňuje, že podľa článku 20 GATT 
môžu členské štáty prijať opatrenia obchodného charakteru, ktorých cieľom je chrániť 
životné prostredie, okrem prípadov zneužívania týchto opatrení na protekcionistické ciele;

6. vyjadruje uznanie činnosti výboru WTO pre obchod a životné prostredie, ktorý je 
hlavným fórom pre pokračovanie integrácie a prehlbovanie vzťahu medzi životným 
prostredím a obchodom;

7. zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja je dôležité zlepšiť 
prístup k ekologickým tovarom a technológiám, a vyzýva všetky strany, ktoré sa 
zúčastňujú rokovaní, aby v záujme napomáhania možností rastu pre európsky priemysel 
zdvojnásobili svoje úsilie s cieľom dospieť k rýchlemu uzavretiu rokovaní o znížení alebo 
odstránení tarifných a netarifných prekážok pre tovary a environmentálne služby;

8. zdôrazňuje, že treba dosiahnuť pokrok v rokovaniach o ďalších bodoch článku 31 
vyhlásenia z Dauhy, ktorý sa týka vzťahu medzi existujúcimi pravidlami WTO 
a osobitnými obchodnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v multilaterálnych 
environmentálnych dohodách (MED), a podporovať užšiu spoluprácu medzi sekretariátmi 
MED a výbormi WTO, ktorá je nevyhnutným prvkom na zabezpečenie uceleného rozvoja 
obchodných a environmentálnych režimov;

9. domnieva sa, že multilaterálna dohoda zahŕňajúca všetkých hlavných emitentov CO2, by 
bola najlepším nástrojom na zabezpečenie internalizácie negatívnych environmentálnych 
externalít v súvislosti s CO2, ale hrozí, že sa ju nepodarí uzatvoriť v blízkej budúcnosti;
preto sa domnieva, že Európska únia by mala naďalej skúmať možnosti zavedenia 
vhodných environmentálnych nástrojov, najmä tzv. mechanizmu zahrnutia uhlíka, ktorý 
by v rámci dodržiavania pravidiel WTO umožnil zabraňovať rizikám transferu emisií CO2 
do krajín, ktoré na jednej strane nedodržiavajú rovnaké ciele v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov, ako Únia, a na druhej strane vytvoriť páku, ktorá by v rámci 
medzinárodných rokovaní podnecovala všetky krajiny, aby prijali pevné záväzky v tejto 
oblasti;

10. navrhuje, aby sa po prerokovaní a podpise medzinárodnej dohody o klíme vytvorili 
podmienky umožňujúce zriadiť medzinárodnú organizáciu pre životné prostredie s cieľom 
zabezpečiť uplatňovanie prijatých záväzkov a dodržiavanie environmentálnych noriem; na 
túto budúcu organizáciu by sa napríklad povinne obracalo v oblasti environmentálneho 
dampingu;

Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v bilaterálnych obchodných dohodách

11. dôrazne podporuje prax začleňovania ustanovení o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd Európskej únie, ale pripomína, že pretrváva problém týkajúci sa monitorovania 
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a uplatňovania týchto ustanovení; pripomína skutočnosť, že tieto ustanovenia spolu 
s jasným a presným mechanizmom konzultácie podľa vzoru článku 96 Dohody z Cotonou 
sa musia začleniť aj do všetkých obchodných a sektorových dohôd; v tejto súvislosti víta 
začlenenie tohto druhu ustanovenia do dohody o voľnom obchode s Kolumbiou;

12. zdôrazňuje, že rovnaký prístup systematického začleňovania by sa mal uplatňovať aj 
v bilaterálnych dohodách v rámci kapitol o trvalo udržateľnom rozvoji; domnieva sa ale, 
že požiadavky, ktoré sa na krajiny vzťahujú v súvislosti s uplatňovaním noriem, by sa 
mohli meniť v závislosti od ich hospodárskej situácie, a že je preto potrebné postupné 
a pružné uplatňovanie týchto požiadaviek, pričom treba v rokovaniach zohľadňovať 
schopnosti partnerov;

13. zdôrazňuje, že v rámci dohôd o voľnom obchode by sa mala naplánovať podmienečná 
liberalizácia v závislosti od dodržiavania environmentálnych a sociálnych noriem 
zahŕňajúca skrátenie harmonogramu zrušenia obmedzení alebo prístup k doplnkovému 
trhu;

14. zdôrazňuje význam nepretržitého monitorovania uplatňovania dohody a zvolenia 
otvoreného a inkluzívneho prístupu vo všetkých fázach;

a) víta využívanie štúdií vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj, ale domnieva sa, že by sa 
mali vykonávať aj po začiatku uplatňovania dohody, a nielen ex ante, s cieľom 
zabezpečiť nepretržité hodnotenie; zdôrazňuje aj význam zameriavať sa v plnej miere 
na ich výsledky;

b) žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu vplyvu na ľudské práva s cieľom doplniť 
štúdie vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj o zrozumiteľné obchodné ukazovatele, 
ktoré vychádzajú z ľudských práv a z environmentálnych a sociálnych noriem;

c) vyzýva obe zúčastnené strany, aby predkladali pravidelné správy o všeobecnom 
pokroku pri plnení záväzkov, ktoré sa prijali na základe dohody;

d) zdôrazňuje význam zapojenia občanov do všetkých fáz rokovaní a počas 
monitorovania dohody a s týmto cieľom žiada zriadiť fórum trvalo udržateľného 
rozvoja alebo konzultačné skupiny v záujme umožnenia konzultácií so sociálnymi 
partnermi a zástupcami nezávislej občianskej spoločnosti;

15. uznáva, že kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji v bilaterálnych dohodách, o ktorých sa 
v súčasnosti rokuje, je záväzná, ale mohla by sa posilniť, ak by obsahovala:

a) postup žaloby, ktorý by mohli využiť sociálni partneri, ako aj občianska spoločnosť;

b) možnosť obrátiť sa s odvolaním na nezávislý orgán na riešenie sporov, ako napríklad 
panel odborníkov vybraných na základe ich skúseností v oblasti ľudských práv, 
pracovného práva a environmentálneho práva, a ktorých odporúčania by mali byť 
súčasťou náležite vymedzeného procesu, ktorý zahŕňa ustanovenia na ich 
uplatňovanie;
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c) možnosť využiť mechanizmus na riešenie sporov v rovnakej miere, ako ostatné 
zmluvné strany, ktorý umožňuje udeliť pokuty s cieľom zlepšiť situáciu v príslušných 
sektoroch;

16. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa tieto dohody doplnili sprievodnými opatreniami vrátane 
opatrení technickej podpory, ktoré sú zamerané na zlepšenie schopnosti vykonávania, a to 
najmä základných dohovorov v oblasti ľudských práv a sociálnych a environmentálnych 
noriem;

Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v unilaterálnych obchodných vzťahoch:
VSP a VSP +

17. domnieva sa, že 27 dohovorov, ktorých ratifikácia sa vyžaduje s cieľom umožniť 
využívanie VSP +, predstavujú jedinečnú zmes dohovorov o ľudských právach, 
pracovnom práve, trvalo udržateľnom rozvoji a dobrej správe; zdôrazňuje, že VSP + mal 
doteraz viditeľný pozitívny vplyv v súvislosti s ratifikáciou týchto dohovorov, ale už 
menej, pokiaľ ide o ich uplatňovanie, a preto očakáva, že sa bude klásť väčší dôraz na 
sprievodné opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti vykonávania;

18. domnieva sa, že by sa v dohodách Európskej únie s tretími krajinami mohlo vytvoriť užšie 
prepojenie medzi ustanoveniami o ľudských právach a VSP + , najmä v súvislosti 
s monitorovaním;

19. žiada Komisiu, aby v rámci procesu revízie režimu VSP + upravila kritériá využívania 
tohto režimu s cieľom zabezpečiť, aby bol skutočne prínosný pre najmenej rozvinuté 
krajiny, a aby zaviedla transparentné porovnávacie body, mechanizmy a kritériá pre 
udeľovanie, ako aj odoberanie preferencií v rámci tohto režimu; žiada, aby bol Európsky 
parlament v plnej miere zapojený do tohto procesu počas celého jeho trvania;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Začleňovanie ustanovení o ľudských právach, prípadne zavádzanie sociálnych 
a environmentálnych noriem predstavujú v obchodných rokovaniach zložitý problém, ktorý 
rozdeľuje medzinárodné spoločenstvo. Na jednej strane krajiny severu poukazujú na sociálny 
a environmentálny damping, ktorý uplatňujú rozvíjajúce sa krajiny a ktorý spôsobuje 
narušenie hospodárskej súťaže v rámci obchodných výmen, a na druhej strane krajiny juhu 
upodozrievajú krajiny severu z úmyslu brániť im v hospodárskom rozvoji a uchýliť sa 
prostredníctvom uplatňovania týchto noriem k istej forme skrytého protekcionizmu.

Je preto pochopiteľné, že je nesmierne ťažké pokojne diskutovať o otázke týchto noriem 
v rámci multilaterálnych orgánov, a ešte ťažšie v rámci WTO, a to aj napriek tomu, že 
sociálne ustanovenia sa čoraz častejšie objavujú v bilaterálnych obchodných dohodách.

V súčasnosti môžeme konštatovať, že sa zvyšuje nerovnováha medzi medzinárodnými 
obchodnými pravidlami a inými normami medzinárodného práva, a že treba uvažovať aj 
o iných možnostiach a najmä snažiť sa o dosiahnutie skutočnej koordinácie medzi 
medzinárodnými organizáciami (WTO a MOT).

Európska únia má v tomto úsilí o novú svetovú správu rozhodujúcu úlohu a musí preto 
presadzovať zosúlaď ovanie politík, ktoré uskutočňujú medzinárodné inštitúcie.

Európska únia musí v rámci prehodnocovania svojej obchodnej stratégie v súvislosti s týmto 
konštatovaním zvážiť, akú obchodnú politiku chce uskutočňovať. V prípade, že chce byť 
nositeľom jasného posolstva proti protekcionizmu, musí dbať aj o to, aby bol medzinárodný 
obchod spravodlivý a aby boli prínosy vzájomné.

Únia musí prostredníctvom politík, ktoré uskutočňuje, a najmä prostredníctvom svojej 
obchodnej politiky, konať tak, aby chránila svoje obchodné záujmy a zároveň dodržiavala 
a zabezpečila dodržiavanie noriem a hodnôt, ktoré uznáva.

Práve táto úvaha musí pomáhať rôznym európskym inštitúciám zaviesť a uskutočňovať novú 
obchodnú politiku, ktorá bude ambiciózna a bude založená na zásadovosti a dialógu.

Nesmieme pritom zabúdať na skutočnosť, že európske priemyselné a obchodné spoločnosti sú 
v Európe podriadené prísnemu dodržiavaniu sociálnych a environmentálnych pravidiel. Ak 
Európska únia dodržiava záväzné normy, musí mať aj možnosť vyžadovať reciprocitu od 
svojich obchodných partnerov a najmä od rozvíjajúcich sa krajín, ako aj požiadavky kvality 
a trvácnosti, najmä potravinárskych produktov, ktoré vstupujú na jej územie, s cieľom chrániť 
spravodlivý obchod.

V tomto zmysle predstavujú prísne normy európskeho jednotného trhu v oblasti 
zdravotníctva, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany pracovníkov a spotrebiteľov 
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špecifický európsky model, ktorý musí slúžiť ako inšpirácia na medzinárodnej úrovni 
a v rámci medzinárodných fór a ktorý sa musí zohľadňovať v prebiehajúcich rokovaniach 
o bilaterálnych obchodných dohodách. Únia by sa týmto globálnejšie uistila, že vonkajšie 
politiky, ktoré uskutočňuje prostredníctvom obchodnej politiky a rozvojovej politiky, 
skutočne prispievajú k sociálnemu rozvoju v tretích krajinách, s ktorými udržiava obchodné 
vzťahy.

Nájdenie čiastkových odpovedí a predloženie niekoľkých návrhov týkajúcich sa tejto 
problematiky umožní občanom znovu si pozitívne osvojiť obchodnú politiku Únie 
(v súvislosti s odmietaním obchodných rokovaní alebo obavami z nich) a prispieť k diskusii 
o spravodlivosti obchodovania (o rovnakých podmienkach). Je známe, že spoločnosť 
akceptuje otvorenosť obchodovania a vníma ho ako pozitívne, ak môže prispieť k zlepšeniu 
životnej úrovne. Rozširovanie obchodovania a liberalizmus sa vnímajú pozitívne aj vtedy, ak 
nespochybňujú sociálne a environmentálne práva. Európska únia preto musí nájsť rovnováhu 
medzi reštriktívnym a liberálnym obchodným prístupom, ako aj kompromis medzi obranou 
svojich obchodných záujmov a vyžadovaním dodržiavania všeobecných hodnôt, ako je 
uplatňovanie sociálnych a environmentálnych noriem.

V záujme náležitého uskutočňovania tohto kompromisu musí Únia zaviesť dialóg so svojimi 
partnermi a nájsť prienik so svojimi hodnotami. Prostredníctvom tohto úsilia 
o transparentnosť a dialóg Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu v súvislosti s novými 
právomocami, ktoré mu boli pridelené Lisabonskou zmluvou. V tomto zmysle musí 
poskytnúť politický a morálny mandát pre rokovania. Okrem toho sa musí vyjadriť 
k skutočnosti, že je pre Úniu potrebné, aby obhajovala svoje obchodné záujmy, a zároveň 
k potrebe vytvorenia normatívneho rámca. Parlament musí presadzovať otvorenú a občiansku 
diskusiu. Musí byť inštitúciou, ktorá potvrdzuje, že rešpektovanie ľudského života a dôstojnej 
práce platí všade a pre každého rovnako a že environmentálne a sociálne práva (odborové 
práva, boj proti detskej práci, atď.) majú všeobecný charakter.

S uvedenou problematikou sa spájajú rozdielne úrovne prístupu k tejto otázke, 
t. j. multilaterálna, bilaterálna a unilaterálna úroveň.

I. Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v medzinárodných obchodných 
vzťahoch

Ako už bolo uvedené, je obzvlášť dôležité podporovať zosúlaď ovanie politík, ktoré 
uskutočňujú medzinárodné inštitúcie, a zaviesť novú svetovú správu koordinovanú Svetovou 
obchodnou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou práce a, možno v budúcnosti, 
svetovou organizáciou pre životné prostredie. Poznáme už ťažkosti so začleňovaním noriem 
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mimo obchodnej oblasti do regulácie medzinárodného obchodu. Zohľadnenie niektorých 
základných pravidiel, ktoré súvisia s dodržiavaním sociálnych noriem, by sa zrejme mohlo 
konkrétnejšie dosiahnuť prostredníctvom rozšírenia dialógu s MOP. V tomto zmysle by bolo 
treba posilniť úlohu MOP a zriadiť v jej rámci orgán na interpretáciu noriem. Okrem 
skutočnosti, že sa odporúča, aby bolo dodržiavanie noriem MOP povinné pre všetkých, by sa 
na MOP malo obracať aj s otázkami základných pracovných práv v rámci riešenia 
medzinárodných sporov vrátane obchodných sporov (WTO by sa obracala na MOP 
s predbežnou otázkou).

Aj keď je otázka zohľadňovania sociálnych noriem v rámci obchodu ešte stále marginálna, 
opatrenia v oblasti životného prostredia, ktoré vyžadujú multilaterálne environmentálne 
dohody v oblasti obchodu v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov považovaných 
konsenzuálne na multilaterálnej úrovni za legitímne a ktoré nie sú iba obyčajnými skrytými 
obmedzeniami obchodovania, sa v súčasnosti zjavne považujú za také, ktoré patria do 
pôsobnosti výnimiek podľa článku XX GATT.

V súvislosti s environmentálnou otázkou by bolo náležité zriadiť osobitnú medzinárodnú 
organizáciu. Ak by sa vhodne vymedzil jej mandát a vyjasnil vo vzťahu k ďalším 
medzinárodným organizáciám, ako je WTO, a ak by jej umožňoval konať na základe 
spoločne prijatých zásad, táto organizácia s názvom svetová organizácia pre životné 
prostredie (SOŽP) by mohla mať za úlohu vymedzovať a zavádzať environmentálne normy.
V prípadoch environmentálneho dampingu by teda bolo možné obracať sa na SOŽP.

V otázke ľudských práv by bolo treba konečne zaviesť širokú spoluprácu na multilaterálnej 
úrovni medzi WTO a hlavnými inštitúciami Organizácie Spojených národov v oblasti 
ľudských práv. V prípadoch konštatovania vážnych porušení ľudských práv by sa mohlo 
v rámci panelov WTO a odvolacieho orgánu zohľadňovať napríklad odborné stanovisko 
Úradu vysokého komisára.

II. Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v bilaterálnych obchodných 
dohodách

Problematika povinného uplatňovania týchto noriem v rámci bilaterálnych obchodných dohôd 
je mimoriadne citlivá a kladie do popredia otázku, či je Európska únia schopná presadiť 
uplatňovanie a dodržiavanie uvedených noriem.

V rámci bilaterálnych rokovaní, ktoré boli uzavreté nedávno alebo ktoré ešte prebiehajú, sa 
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Únia snaží začleniť sociálne normy do dohôd o voľnom obchode, často sa ale stretáva 
s odporom niektorých krajín, ktorý vychádza z predpokladu, že tieto normy predstavujú 
protekcionistické prekážky. Únia má ťažkosti aj s krajinami, ktoré napriek tomu, že podpísali 
dohovory MOP, nedodržiavajú odborové práva.

V rámci dohôd o voľnom obchode však došlo ku konkrétnemu pokroku pri prerokovávaní 
kapitol o trvalo udržateľnom rozvoji. Základnou zásadou niektorých dohôd o voľnom 
obchode je totiž záväzok zmluvných strán dodržiavať ľudské práva a rozvoj udržateľného 
hospodárstva založeného na ochrane a presadzovaní práv pracovníkov a v oblasti životného 
prostredia.

Naopak, na to, aby tieto kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji dodržiavali obe zmluvné strany 
by bolo treba uvažovať o zavedení mechanizmu vzájomného monitorovania a stimulačných 
postupov. Mohlo by sa uvažovať napríklad o podmienečnej liberalizácii, ako aj o skrátení 
harmonogramu zrušenia obmedzení alebo o prístupe k doplnkovému trhu v závislosti od 
dodržiavania sociálnych a/alebo environmentálnych noriem. Bolo by tiež treba disponovať 
súborom požiadaviek, ktoré by sa menili v závislosti od krajín a ich hospodárskej situácie.
Tento súbor by umožňoval zaviesť postupnosť a pružnosť v súvislosti s uplatňovaním 
požiadaviek v oblasti dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem.

Konečne a predovšetkým treba posilniť arbitrážne skupiny a fóra na výmenu názorov 
a diskusiu, ktoré umožňujú širšie zapojenie občianskej spoločnosti a ktoré majú v dlhodobom 
výhľade skutočný vplyv na vnútorné politiky partnerských krajín. Vhodnou možnosťou je aj 
vytvorenie tzv. spoločných bilaterálnych orgánov monitorovania s cieľom vytvoriť fórum pre 
výmenu názorov medzi vládami, Európskym parlamentom, sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou v širšom zmysle slova. Na záver je treba požiadať Komisiu, aby 
vypracovala štúdiu vplyvu na ľudské práva s cieľom doplniť štúdie vplyvu na trvalo 
udržateľný rozvoj o zrozumiteľné obchodné ukazovatele, ktoré vychádzajú z ľudských práv 
a z environmentálnych a sociálnych noriem.

III. Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v unilaterálnych obchodných 
vzťahoch: VSP a VSP +

Tieto nástroje umožňujú zdôrazňovať zásady a základné práva Európskej únie. Avšak VSP, 
ktoré umožňujú Únii unilaterálne udeliť obchodné preferencie, sa výrazne zbyrokratizovali, 
a kritériá udeľovania a odoberania preferencií sú nedostatočne transparentné. Bolo by preto 
potrebné, aby sa Únia počas revízie nariadenia o VSP viac sústredila na prijímateľov 
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a zohľadnila napríklad ich úroveň rozvoja, ako aj zabezpečila monitorovanie záväzkov týchto 
krajín v otázkach, ktoré súvisia s ľudskými právami a sociálnymi a environmentálnymi 
normami. Komisia by ďalej mohla zvážiť možnosť zavedenia rámca pre spoluprácu medzi 
Úniou a krajinami, ktoré sú príjemcami VSP, s cieľom uľahčiť vyšetrovanie a monitorovanie 
sporných prípadov, ako aj ďalšie sprievodné opatrenia.


