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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) je stanovena 
povinnost EU dbát na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi její vnější činnosti, včetně 
obchodní politiky a politiky v oblasti lidských práv, a vzájemně tak posilovat jejich 
potenciální účinnost; vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 5 SEU stanoví, že Unie mimo jiné 
přispívá k udržitelnému rozvoji, vymýcení chudoby a ochraně lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že obchodní politika EU musí napomáhat prosazovat hodnoty, o něž 
se Unie zasazuje a které jsou stanoveny v článku 2 SEU, a přispívat k prosazování cílů 
uvedených v článku 21 SEU, včetně upevnění demokracie a právního státu, dodržování 
lidských práv, základních práv a svobod, rovnosti, úcty k lidské důstojnosti a ochrany 
životního prostředí a sociálních práv; vzhledem k tomu, že systém všeobecných celních 
preferencí (GSP) a systémy GSP+ a „Vše kromě zbraní“ (EBA) mohou být nezbytnými 
nástroji, které umožní tyto hodnoty dodržovat, a vzhledem k tomu, že je důležité, aby 
byly účinně prováděny a monitorovány;

C. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 5. července 2016 k provádění 
doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, 
lidských práv a sociální odpovědnosti podniků1 navrhl tato opatření: zavedení sociální 
odpovědnosti podniků do nařízení o systému všeobecných celních preferencí (dále jen 
„nařízení“), zajištění dodržování lidských a pracovních práv ze strany nadnárodních 
korporací a reformu pravidel WTO za účelem zavedení náležité péče v dodavatelském 
řetězci a požadavků na jeho transparentnost na základě obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že systém GSP se stal nástrojem politického vlivu uplatňovaného 
Evropskou unií a jejími členskými státy s cílem získat podporu třetích zemí pro různé 
aspekty jejich mezinárodních agend; vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla 
prosazovat různé obchodní modely založené na rovnosti mezi partnery;

1. trvá na tom, že systém GSP se ukázal být důležitým nástrojem podpory a ochrany 
základních lidských práv a zásad udržitelného rozvoje; vítá skutečnost, že byla uznána 
potřeba posílit transparentnost a odpovědnost prostřednictvím smysluplné účasti 
občanské společnosti a dalších aktérů, jako jsou sociální partneři, Parlament a Rada, na 
monitorování účinného provádění závazků v oblasti lidských práv stanovených v rámci 
systému GSP+; vyzývá k vytvoření strukturovaného mechanismu monitorování s cílem 
zajistit dodržování příslušných úmluv v rámci GSP, jenž by se měl uplatňovat také na 
obecný režim GSP a systém EBA; vyzývá Komisi, aby zvážila zřízení trvalejších 
struktur pro zapojení občanské společnosti, např. společných komisí dohledu nebo 
domácích poradních skupin, jichž by se účastnili zástupci místní občanské společnosti, 
obránci lidských práv a zástupci odborů;

                                               
1 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 19.
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2. připomíná význam trvalé spolupráce s relevantními mezinárodními organizacemi a 
monitorovacími orgány zřízenými podle příslušných úmluv, jako jsou ty v rámci 
Mezinárodní organizace práce (MOP), OECD a OSN, a podpory místních organizací 
občanské společnosti, které hrají úlohu při obraně zájmů marginalizovaných komunit, 
včetně osob se zdravotním postižením;

3. zdůrazňuje, že monitorování a hodnocení systému GSP+ by mělo zohledňovat zprávy 
mezinárodních monitorovacích orgánů, např. OSN, MOP a mezinárodních nevládních 
organizací, a jejich doporučení pro jednotlivé země v rámci každé úmluvy, a jeho cílem 
by mělo být zjistit, zda je nařízení prováděno účinně;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že hodnotící tabulky používané pro monitorování 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP+ zůstávají důvěrné; vyzývá Komisi, aby 
hodnocení způsobilosti pro systém GSP+ a hodnotící tabulky zveřejňovala, a posílila 
tak transparentnost systému a dohled nad ním;

5. uznává, že GSP+ hraje důležitou roli při prosazování mezinárodních pracovních práv, 
lidských práv, řádné správy věcí veřejných a norem ochrany životního prostředí ve 
zvýhodněných zemích, a to nejen tím, že jim poskytuje pobídky k dodržování těchto 
norem, ale také tím, že vytváří platformu pro pravidelný dialog v oblastech, na které se 
vztahují úmluvy, a podporuje zapojení do zásadních reforem;

6. připomíná potenciál systému GSP+, pokud jde o zlepšení situace v oblasti lidských 
práv, udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných, včetně práv pracovníků, 
zrušení dětské práce a nucené práce, prosazování rovnosti žen a mužů, omezeného 
používání trestu smrti v souladu se všemi povinnostmi stanovenými v mezinárodních 
úmluvách, občanských a politických práv, svobody náboženského vyznání a svobody 
projevu a ochrany životního prostředí; připomíná, že plného potenciálu tohoto systému 
lze dosáhnout jedině tehdy, pokud budou zlepšeny požadavky na podávání zpráv a 
mechanismy monitorování účinného provádění povinností plynoucích z příslušných 27 
úmluv, jež jsou vyžadovány pro udělení obchodních preferencí podle GSP+, a pobídka 
obchodních preferencí bude doprovázena dalšími podpůrnými opatřeními vycházejícími 
z veškerých informací, jež jsou nutné k posouzení dodržování závazných závazků; 
zdůrazňuje, že je nutné provést na základě konzultací s občanskou společností 
posouzení dopadu na lidská a pracovní práva;

7. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou spolupráci se zvýhodněnými zeměmi, 
Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ,) delegacemi EU, diplomatickými misemi 
členských států, mezinárodními organizacemi, podniky, sociálními partnery a 
občanskou společností s cílem zlepšit své shromažďování informací a prohloubit 
analýzu monitorování za účelem umožnění jasného hodnocení provádění všech aspektů 
systému;

8. požaduje, aby byla Úmluva MOP č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 
zařazena mezi základní závazné úmluvy, které podmiňují udělení obchodních 
preferencí;

9. zdůrazňuje, že pokroku, jehož bylo v mnoha zvýhodněných zemích dosaženo na 
legislativní úrovni, doposud neodpovídá pokrok na úrovni provádění;
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10. zdůrazňuje, že zapojení organizací občanské společnosti na místní úrovni má zásadní 
význam pro účinné prosazování zájmů, a vyzývá Komisi, aby v rámci hodnotících 
tabulek a jednání o GSP+ objektivně a srovnatelným způsobem prověřila zmenšující se 
prostor pro občanskou společnost a zabývala se hrozbami, jimž čelí nezávislé odbory, 
riziky a hrozbami týkajícími se obránců lidských práv a překážkami, které brání čerpání 
finančních prostředků EU ze strany nevládních organizací, neboť tyto otázky přímo 
souvisejí s právními povinnostmi vyplývajícími z Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech a příslušných ustanovení základních úmluv MOP; naléhavě žádá 
Komisi, aby i nadále pokračovala ve financování iniciativ občanské společnosti, které 
monitorují provádění tohoto systému;

11. zdůrazňuje, že obránci lidských práv by měli mít možnost plnit své úkoly svobodně a 
bez překážek a že okolnosti, za nichž pracují, by měly být srovnávány v rámci 
posuzování souladu s GSP+;

12. doporučuje, aby byly v rámci přezkumu tohoto nařízení úmluvy, jež jsou v současnosti 
uvedeny pod systémem GSP+, rozšířeny i na země zvýhodněné v rámci systémů EBA a 
GSP; opakuje svůj požadavek, aby byl na seznam úmluv, jejichž přijetí je nezbytné pro 
získání statusu GSP+, zařazen Římský statut Mezinárodního trestního soudu;

13. připomíná, že v zájmu posouzení účinného provádění těchto 27 mezinárodních úmluv je 
důležité stanovit jasné referenční hodnoty související s problémy a nedostatky každé 
země a tyto referenční hodnoty podle potřeby systematicky zařazovat do strategických 
dokumentů pro jednotlivé země týkajících se lidských práv s cílem zajistit soudržnost 
politiky;

14. vyzývá ke zřízení nezávislého mechanismu a orgánu pro vyřizování stížností v rámci 
systému GSP, jenž by všem zúčastněným stranám, včetně místních zainteresovaných 
subjektů, umožňoval, aby předkládaly stížnosti týkající se údajného porušování 
pracovních a lidských práv ze strany států nebo korporací využívajících obchodních 
preferencí podle tohoto nařízení;

15. vyzývá Komisi, aby se zabývala pracovními normami, včetně kolektivního vyjednávání 
a svobody sdružování, ve vývozních zpracovatelských zónách nacházejících se ve 
stávajících nebo potenciálních zvýhodněných zemích; dále Komisi vyzývá, aby zajistila, 
že ze systému ochrany pracovních práv ve vývozních zpracovatelských zónách budou 
odstraněny výjimky, a aby s dotčenými partnerskými zeměmi vypracovala dlouhodobý 
plán;

16. vyjadřuje znepokojení nad zprávami, že systém GSP+ přispívá k zabírání půdy a 
dalšímu porušování lidských práv; vyzývá Komisi, aby tyto negativní důsledky účinně 
řešila a aby zajistila zavedení odpovídajících opatření k jejich zmírnění a nápravě;

17. podporuje myšlenku, aby byla v rámci systému EBA posílena spolupráce s nejméně 
rozvinutými zeměmi, pokud jde o prevenci a řešení případů závažného a 
systematického porušování lidských práv; v této souvislosti vyzývá k rozšíření 
vyhodnocovacího systému EBA; domnívá se, že hrozba odnětí obchodních preferencí 
musí být provázena vhodnými politickými iniciativami a pomocí, aby bylo zajištěno, že 
zvýhodněné země budou skutečně dodržovat mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv;
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18. domnívá se, že jakékoli rozhodnutí o pozastavení preferencí musí být v plném souladu 
se zastřešujícím cílem zmírnění chudoby, a že pokud je jako metoda zvoleno částečné 
pozastavení, mělo by být toto opatření navrženo takovým způsobem, aby 
minimalizovalo negativní dopady na místní obyvatelstvo; zdůrazňuje, že odebrání 
obchodních preferencí by mělo být vnímáno jako krajní opatření, jež se použije pouze 
tehdy, vyskytnou-li se závažné nedostatky v účinném provádění mezinárodních úmluv a 
země zvýhodněná v rámci systému EBA projeví jasnou neochotu a nezájem tyto 
nedostatky řešit;

19. vítá nedávná rozhodnutí Komise o zahájení postupu odnětí preferencí v rámci systému 
EBA Kambodži a vyslání mimořádné mise EU na vysoké úrovni do Myanmaru v reakci 
na situaci v oblasti lidských práv v obou zemích; očekává, že Komise bude Parlament 
průběžně a důkladně informovat a zapojovat do dalších kroků, včetně pozastavení 
preferencí;

20. domnívá se, že by EU měla zajistit soudržnost politik tím, že bude další mezinárodní 
aktéry, jako jsou nadnárodní společnosti, pobízet k plné účasti na zlepšování lidských a 
sociálních práv a environmentálních norem na celém světě, mimo jiné i stanovením 
požadavků pro hospodářské subjekty, aby zavedly postupy náležité péče v souladu s 
obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; vybízí Komisi, aby se 
ujala vedení s cíle zajistit dodržování lidských a pracovních práv v celosvětových 
hodnotových řetězcích a aby vypracovala o realizaci usnesení Parlamentu z roku 2016 o 
provádění jeho doporučení týkajících se sociálních a environmentálních norem, 
lidských práv a sociální odpovědnosti podniků, včetně jeho výzvy k zahrnutí sociální 
odpovědnosti podniků do tohoto nařízení a k reformě pravidel WTO tak, aby 
obsahovala požadavky na opatření týkající se náležité péče a transparentnosti v 
dodavatelském řetězci vycházející z obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 
lidských práv;

21. vyzývá Komisi, aby zřídila interinstitucionální pracovní skupinu pro podnikání a lidská 
práva a bezodkladně zahájila práci na právních předpisech EU týkajících se povinné 
náležité péče;

22. vyzývá Komisi, aby v novém nařízení po roce 2023 upravila standardní systémy GSP a 
EBA s cílem povolit zařazení společností, které jsou odpovědné za závažné porušování 
lidských práv a chtějí vyvážet do EU, na černou listinu.
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