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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že v článku 21 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby Únia 
podporovala a upevnila univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných 
slobôd, ktoré sú chránené európskym Dohovorom o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd (EDĽP) a Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len 
„charta“), s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj a konzistentnosť medzi jej vonkajšou 
činnosťou a inými politikami;

2. konštatuje, že globalizácia spôsobila vzájomnú závislosť spoločností, pričom každý 
výrobok je výsledkom zložitých nadnárodných dodávateľských a hodnotových reťazcov 
a rozhodnutia prijaté európskymi firmami ovplyvňujú schopnosť ľudí požívať ľudské 
práva a základné slobody na celom svete;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé podniky sa pri rozhodovaní riadia 
predovšetkým nižšími nákladmi a vyššími ziskami bez primeraného zohľadnenia 
nepriaznivých vplyvov na ľudské práva a životné prostredie vo svojich globálnych 
hodnotových reťazcoch, pričom k vážnemu porušovaniu ľudských práv často dochádza 
na úrovni prvovýroby, najmä pri získavaní surovín a produkcii výrobkov;

4. vyjadruje vážne znepokojenie nad neustálym vykorisťovaním a ponižovaním ľudských 
bytostí v rámci systémov nútenej práce, ktorú musí vykonávať 25 miliónov ľudí a ktorá 
v roku 2019 zabezpečila súkromnej ekonomike globálne zisky vo výške 150 miliárd 
dolárov; so znepokojením konštatuje, že v súčasnosti podľa odhadov pracuje 152 
miliónov detí, z toho 72 miliónov v nebezpečných podmienkach;

5. poznamenáva, že základné pracovné, sociálne a hospodárske práva sú zakotvené vo 
viacerých medzinárodných zmluvách a dohovoroch týkajúcich sa ľudských práv vrátane 
Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, základných 
pracovných noriem MOP, Európskej sociálnej charty a charty;

6. zdôrazňuje, že práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces sú 
základnými ľudskými právami zakotvenými v článku 8 Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv, v článku 2 ods. 3 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ako 
aj v článkoch 6 a 13 EDĽP a v článku 47 charty; zdôrazňuje, že Únia v rámci svojho 
záväzku podporovať, chrániť a uplatňovať ľudské práva na celom svete musí 
podporovať práva obetí porušení ľudských práv súvisiacich s podnikaním, ktoré 
predstavujú trestné činy v tretích krajinách, v súlade so smernicami Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/36/EÚ1 a 2012/29/EÚ2;

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi 
a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 
2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
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7. zdôrazňuje, že hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv poukazujú na 
povinnosť štátov chrániť pred porušovaním ľudských práv v rámci svojich území, 
jurisdikcií alebo oboch tretími stranami vrátane podnikov; ďalej zdôrazňuje, že bez 
ohľadu na schopnosť a ochotu štátov plniť si záväzky v oblasti ľudských práv sú 
podniky zodpovedné za dodržiavanie ľudských práv všade, kde pôsobia, a za riešenie 
nepriaznivých vplyvov na ľudské práva, s ktorými sú spojené, a to aj tým, že umožnia 
poskytnutie prostriedkov nápravy obetiam;

8. poukazuje na to, že usmernenia OECD pre nadnárodné podniky a usmernenie o 
náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného obchodného správania ďalej opisujú, ako 
sa podniky môžu vyhnúť negatívnym vplyvom týkajúcim sa pracovníkov, ľudských 
práv, životného prostredia, korupcie, spotrebiteľov a riadenia spoločnosti, ktoré môžu 
byť spojené s ich operáciami, dodávateľskými reťazcami a inými obchodnými vzťahmi, 
a riešiť ich; zastáva názor, že právne predpisy Únie by mali postupne a konštruktívne 
budovať na hlavných zásadách OSN a danom usmernení;

9. poznamenáva, že po sebe nasledujúce osobitné správy Organizácie Spojených národov 
o povinnostiach v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o využívanie bezpečného, čistého, 
zdravého a udržateľného prostredia, uznali priamu súvislosť medzi plným uplatňovaním 
ľudských práv a biodiverzitou, pričom jasne uviedli, že strata a degradácia biodiverzity 
ohrozujú uplatňovanie práv ľudí na život, zdravie, potraviny a vodu; konštatuje, že 
členské štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru o biologickej diverzite;

10. poukazuje na to, že korupcia v rámci súdneho konania môže mať ničivý vplyv na 
zákonný výkon spravodlivosti a súdnu integritu a vo svojej podstate môže porušovať 
základné právo na spravodlivý proces, právo na riadny proces a právo obete na účinnú 
nápravu; zdôrazňuje, že korupcia vo všeobecnosti vedie k systematickému zneužívaniu 
ľudských práv v kontexte podnikania, napríklad tým, že jednotlivcom sa bráni v 
prístupe k tovaru a službám, ktoré sú štáty povinné poskytovať, aby splnili svoje 
záväzky v oblasti ľudských práv, podporuje sa neoprávnené získavanie či zaberanie 
pôdy podnikmi, alebo sa udeľujú licencie či koncesie podnikom v ťažobnom priemysle;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek snahám európskych spoločností zavádzať 
svoje politiky sociálnej zodpovednosti v záujme dodržiavania ľudských práv a rôznym 
existujúcim politikám a zákonom, ktoré podporujú alebo vyžadujú náležitú 
starostlivosť, v rôznych členských štátoch, len 37 % podnikov v súčasnosti uplatňuje 
náležitú starostlivosť vo svojich dodávateľských reťazcoch a len 16 % podnikov 
pokrýva celý hodnotový reťazec; zdôrazňuje, že ochranu ľudských práv a 
predchádzanie zneužívaniu a porušovaniu v súvislosti s obchodnými činnosťami 
nemožno dosiahnuť súčasnými politikami a že na odstránenie tohto nedostatku je 
potrebné prijať záväzné právne predpisy Únie;

12. poznamenáva, že spoločnosti a investori požadujú povinnú náležitú starostlivosť v 
oblasti ľudských práv na úrovni Únie s cieľom zharmonizovať normy a zabezpečiť 
rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni a väčšiu právnu a podnikateľskú istotu;

– zaradil do prílohy k svojmu návrhu uznesenia tieto odporúčania:

Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57).
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13. nalieha na Komisiu, aby navrhla záväzné právne predpisy Únie týkajúce sa náležitej 
starostlivosti v oblasti ľudských práv a životného prostredia, ktorými sa budú ukladať 
právne povinnosti spoločnostiam v Únii a spoločnostiam, ktoré majú na vnútornom trhu 
Únie sídlo alebo na ňom pôsobia, a ktorými sa zavedú účinné mechanizmy 
monitorovania, presadzovania a nápravy;

14. odporúča, aby sa náležitá starostlivosť požadovaná v právnych predpisoch Únie 
rozšírila na všetky potenciálne alebo skutočné nepriaznivé vplyvy, ktoré spoločnosť 
spôsobila alebo mohla spôsobiť, ku ktorým prispela alebo s ktorými môže byť priamo 
spojená; zahŕňa to okrem iného porušovanie pravidiel v celom hodnotovom reťazci 
vrátane materského podniku, všetkých dcérskych spoločností, priamych a nepriamych 
dodávateľov a subdodávateľov alebo iných obchodných partnerov;

15. odporúča, aby sa právne predpisy Únie vzťahovali na všetky spoločnosti a odvetvia 
vrátane štátom vlastnených podnikov, bankového sektora a finančných inštitúcií, najmä 
Európskej investičnej banky;

Rozsah ľudských práv

16. zdôrazňuje, že všetky ľudské práva sú všeobecné, nedeliteľné, vzájomne závislé a 
vzájomne prepojené a mali by sa presadzovať a vykonávať spravodlivým a nestranným 
spôsobom; odporúča, aby sa povinnosti náležitej starostlivosti uplatňovali na všetky 
prípady porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním;

17. odporúča, aby sa prijali záväzné právne predpisy Únie o náležitej starostlivosti, ktoré by 
vyžadovali, aby spoločnosti identifikovali a riešili svoj dosah so zreteľom na všetky 
medzinárodne uznávané ľudské práva vrátane minimálne tých, ktoré zahŕňa Všeobecná 
deklarácia ľudských práv, všetkých deväť základných medzinárodných zmlúv o 
ľudských právach, Deklarácia MOP o základných zásadách a právach pri práci a všetky 
základné dohovory MOP, ako aj EDĽP a Medzinárodný pakt o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach, ktoré sú záväzné pre členské štáty Rady Európy a tiež 
zaväzujú členské štáty na základe práva Únie a spoločných ústavných tradícií členských 
štátov;

18. poznamenáva, že charta sa vzťahuje na všetky právne predpisy Únie a na vnútroštátne 
orgány pri vykonávaní práva Únie tak v Únii, ako aj v tretích krajinách;

19. poukazuje na to, že činnosť podnikov neprimerane ovplyvňuje ľudské práva skupín 
ohrozených zraniteľnosťou a marginalizáciou; trvá preto na tom, že záväzné právne 
predpisy Únie týkajúce sa náležitej starostlivosti by mali pri určovaní rozsahu náležitej 
starostlivosti podnikov v oblasti ľudských práv odkazovať na nástroje špecifické pre 
konkrétne skupiny; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že musia byť pokryté všetky práva, 
ktoré najviac postihnutým skupinám zaručuje miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné 
právo, ako je zakotvené v článku 5 Deklarácie OSN o právach pôvodného obyvateľstva;

20. pripomína, že pracovná skupina OSN pre podnikanie a ľudské práva poukázala na 
diferencovaný a neprimeraný vplyv obchodných činností na ženy a dievčatá a uviedla, 
že náležitá starostlivosť v oblasti ľudských práv by mala zahŕňať skutočný aj možný 
vplyv na práva žien;
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21. pripomína, že osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva a životné prostredie uviedol, 
že práva na život, zdravie, potraviny, vodu a rozvoj, ako aj právo na bezpečné, čisté, 
zdravé a udržateľné životné prostredie sú nevyhnutné pre plné uplatňovanie ľudských 
práv; poukazuje na to, že Valné zhromaždenie OSN uznalo vo svojej rezolúcii 64/292 
právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu za ľudské právo; odporúča preto, aby 
sa na tieto práva vzťahovali právne predpisy;

22. poznamenáva, že vysoká komisárka OSN pre ľudské práva a Rada pre ľudské práva 
uviedli, že zmena klímy má nepriaznivý vplyv na plné a účinné uplatňovanie ľudských 
práv; zdôrazňuje, že členské štáty Organizácie Spojených národov majú pri riešení 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy povinnosť dodržiavať ľudské práva; poukazuje na 
to, že Najvyšší súd Holandska potvrdil, že články 2 a 8 EDĽP ukladajú zmluvným 
štátom pozitívnu povinnosť prijať vhodné opatrenia na predchádzanie nebezpečnej 
zmene klímy; trvá na tom, že zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu v súlade s 
teplotnými cieľmi Parížskej dohody musia tvoriť súčasť povinností podnikov týkajúcich 
sa náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv a životného prostredia podľa právnych 
predpisov;

23. poznamenáva, že niektoré spoločnosti nezákonne využívajú prírodné zdroje, čo 
predstavuje nielen veľkú výzvu v oblasti udržateľnosti a životného prostredia, ale má aj 
vážny negatívny dosah na sociálne, hospodárske, kultúrne, občianske a politické práva 
miestnych komunít; takéto obchodné praktiky porušujú základné právo národov na 
sebaurčenie a zásadu trvalej zvrchovanosti, prístupu a kontroly, pokiaľ ide o ich 
prírodné zdroje, ktoré sú zakotvené v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 1803 
(XVII); odporúča, aby právne predpisy od členských štátov vyžadovali reguláciu 
činnosti podnikov v súlade s ich záväzkom dodržiavať zásady zakotvené v Charte 
Organizácie Spojených národov vrátane základných zásad rovnosti, nediskriminácie a 
sebaurčenia národov;

24. konštatuje, že systémová korupcia porušuje zásady transparentnosti, zodpovednosti a 
nediskriminácie, čo má vážne dôsledky pre účinné uplatňovanie ľudských práv; 
pripomína, že Dohovor OECD o boji proti podplácaniu a Dohovor Organizácie 
Spojených národov proti korupcii ukladajú členským štátom povinnosť uplatňovať 
účinné postupy zamerané na predchádzanie korupcii; zdôrazňuje, že ustanovenia 
Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii by mali byť súčasťou 
povinností náležitej starostlivosti stanovených v právnych predpisoch;

25. poznamenáva, že niektoré podniky sú obvinené z využívania alebo dokonca 
napomáhania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, a to vzhľadom na ich 
vlastnú činnosť alebo činnosť ich obchodných partnerov v oblastiach zasiahnutých 
konfliktom alebo na ich obchodné vzťahy so štátnymi alebo neštátnymi subjektmi 
zapojenými do konfliktov na celom svete; odporúča, aby sa v záujme predchádzania 
značným rizikám závažného porušovania ľudských práv a vážnych porušení 
medzinárodného práva rozšíril rozsah náležitej starostlivosti podľa právnych predpisov 
Únie aj na porušenia medzinárodného trestného práva a medzinárodného humanitárneho 
práva, do ktorých môžu byť podniky zapojené;

Hlavné odporúčania
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Proces a povinnosti náležitej starostlivosti

26. odporúča, aby sa požiadavky na povinnú náležitú starostlivosť podnikov v oblasti 
ľudských práv a životného prostredia zakladali na zásade zodpovednosti podnikov za 
dodržiavanie ľudských práv, ako sa uvádza v hlavných zásadách OSN; podniky by sa 
mali vyhýbať porušovaniu ľudských práv a zaoberať sa nepriaznivými vplyvmi na 
ľudské práva, s ktorými sú priamo alebo nepriamo spojené, čo v praxi znamená, že by 
mali mať zavedenú politiku v oblasti ľudských práv, proces náležitej starostlivosti v 
oblasti ľudských práv a vhodné a primerané opatrenia na uľahčenie prístupu k účinným 
prostriedkom nápravy v prípade porušovania ľudských práv v súvislosti s podnikaním, a 
to aj na úrovni spoločností, a k ďalším mechanizmom riešenia sťažností;

27. zastáva názor, že podniky sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby ich činnosť 
nenarúšala a nepoškodzovala ochranu ľudských a environmentálnych práv; trvá na tom, 
že nesmú podporovať politiky a činnosti, ktoré môžu viesť k porušovaniu ľudských 
práv, nesmú sa na nich zúčastňovať ani k nim žiadnym spôsobom prispievať alebo ich 
schvaľovať; zdôrazňuje, že podniky musia v rámci svojich kapacít robiť všetko, čo je v 
ich silách, aby predchádzali nepriaznivým vplyvom a zmierňovali ich;

28. zdôrazňuje, že vplyv na ľudské práva môže byť špecifický pre určitých držiteľov práv a 
zraniteľné skupiny v dôsledku prelínajúcich sa faktorov, ako sú rod, etnický pôvod, 
sociálne postavenie a postavenie v zamestnaní, postavenie migranta alebo utečenca, 
vystavenie konfliktu či násiliu alebo iné faktory; to sa musí zohľadniť v rámci procesov 
náležitej starostlivosti vrátane fázy posudzovania vplyvu na ľudské práva a postupov 
nápravy;

29. poznamenáva, že riziko negatívneho vplyvu na ľudské práva v súvislosti s podnikaním 
nie vždy závisí od veľkosti spoločnosti; trvá na tom, že rozsah povinností náležitej 
starostlivosti musí byť založený na riziku nepriaznivých vplyvov a musí byť špecifický 
pre krajinu a odvetvie činnosti; pripomína, že podľa hlavných zásad OSN by sa pri 
posudzovaní závažnosti vplyvu podnikania na ľudské práva mali zohľadniť tri faktory: 
miera vplyvu, rozsah vplyvu a to, či je vplyv nenapraviteľný;

Transparentnosť, podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie v porovnaní s referenčnými 
hodnotami v oblasti ľudských práv

30. poznamenáva, že riziká v oblasti ľudských práv sú špecifické pre konkrétny kontext a 
že s cieľom presne posúdiť tieto riziká, predchádzať nepriaznivým vplyvom, 
zmierňovať ich a naprávať by mali podniky zahrnúť do svojej analýzy okrem informácií 
od zamestnancov, držiteľov práv, dotknutých komunít a zástupcov pracovníkov aj 
informácie zo spoľahlivých nezávislých odborných zdrojov, pre ktoré je rozhodujúca 
transparentnosť; v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných inštitúcií pre 
ľudské práva, mimovládnych organizácií, orgánov dohľadu nad ľudskými právami, ako 
sú Organizácia Spojených národov, MOP a Rada Európy, mechanizmov OBSE v oblasti 
dohľadu a Agentúry Európskej únie pre základné práva ako relevantných zdrojov 
informácií a podávania správ;

31. konštatuje, že na posúdenie rizík v oblasti ľudských práv je nevyhnutné nezávislé 
monitorovanie vplyvov na ľudské práva a pracovných podmienok v dodávateľských 
reťazcoch, a to najmä monitorovanie, ktoré je zamerané na pracovníkov a postihnuté 
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komunity a plne zahŕňa príslušné zainteresované strany;

32. poznamenáva, že náležitá starostlivosť si vyžaduje aj meranie účinnosti prijatých 
postupov a opatrení a oznamovanie výsledkov, najmä prostredníctvom pravidelného 
vypracúvania verejných hodnotiacich správ;

33. zdôrazňuje, že transparentnosť musí byť základom a prvoradou zásadou procesu 
monitorovania a posudzovania a že vonkajšia účasť, dohľad a overovanie sú kľúčovými 
prvkami solídnej a zmysluplnej náležitej starostlivosti podnikov v oblasti ľudských práv 
a jej hodnotenia; žiada preto, aby právne predpisy Únie v oblasti náležitej starostlivosti 
vyžadovali zverejnenie zoznamov spoločností, na ktoré sa vzťahujú, zverejňovanie 
správ o náležitej starostlivosti prostredníctvom online verejných archívov a identifikáciu 
spoločností, ktoré plnia alebo nesplnili povinnosti náležitej starostlivosti;

34. zastáva názor, že transparentnosť by nemala byť ponechaná iba na podniky, ale mala by 
sa zakladať na práve tých, ktorí sú postihnutí obchodnými činnosťami, vrátane 
pracovníkov, komunít a spotrebiteľov, byť informovaní; domnieva sa, že zainteresované 
strany majú právo byť informované komplexne, včas a čestne; je presvedčený, že 
presadzovanie práva na informácie umožňuje, aby sa jasne určili povinnosti a nositelia 
povinností , ako aj práva a nositelia práv;

Spolupráca so zainteresovanými stranami a s nositeľmi práv

35. konštatuje, že nositelia práv, ktorých sa v prvom rade dotýka porušovanie ľudských 
práv v oblasti podnikania, často nemajú prístup k informáciám, pokiaľ ide o ich práva a 
spôsob, ako sa uplatňujú v národných legislatívnych systémoch, a majú ťažkosti s 
prístupom k štátnym agentúram a organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou a 
presadzovaním ich práv; odporúča, aby právne predpisy podnecovali podniky k 
včasnému a zmysluplnému dialógu so všetkými dotknutými a potenciálne dotknutými 
zainteresovanými stranami, s ich zástupcami alebo oboma vrátane zástupcov 
pracovníkov, a to vo všetkých fázach procesu náležitej starostlivosti, od vývoja až po 
monitorovanie a hodnotenie;

36. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam slobody združovania a práva na kolektívne 
vyjednávanie, ako aj slobodného, predbežného a informovaného súhlasu pôvodných 
komunít;

Ochrana oznamovateľov, obhajcov ľudských práv a ochrancov životného prostredia

37. navrhuje, aby spoločnosti zaviedli účinné mechanizmy varovania; prostredníctvom 
takýchto mechanizmov by každá zainteresovaná strana vrátane odborov, spotrebiteľov, 
novinárov, organizácií občianskej spoločnosti, právnikov, obhajcov ľudských práv a 
ochrancov životného prostredia alebo verejnosti mala mať možnosť upozorniť podnik 
na nepriaznivé vplyvy a porušovanie ľudských práv;

38. zdôrazňuje, že postupy zverejňovania a podávania sťažností musia zaručovať ochranu 
anonymity, bezpečnosti, fyzickej a právnej integrity oznamovateľov v súlade so 
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smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/19373;

39. vyjadruje poľutovanie nad tým, že je zaznamenaný čoraz väčší počet útokov na 
obhajcov ľudských práv a ochrancov životného prostredia a že iba v roku 2019 došlo k 
572 útokom; zdôrazňuje, že v článku 12 Deklarácie OSN o obhajcoch ľudských práv sa 
ukladá štátom povinnosť zabezpečiť ochranu každého pred násilím, hrozbami, 
odvetnými opatreniami, diskrimináciou či akýmkoľvek iným svojvoľným konaním v 
dôsledku jeho legitímneho práva na podporu ľudských práv;

40. odporúča, aby právne predpisy vyžadovali zavedenie ochranného mechanizmu v súlade 
so smernicou (EÚ) 2019/1937 a s Deklaráciou Organizácie Spojených národov o 
obhajcoch ľudských práv s cieľom chrániť zainteresované strany pred súdnymi 
procesmi, pokusmi umlčať ich požiadavky, zastrašovaním a iným odrádzaním od 
domáhania sa spravodlivosti;

Právo na rovnaký prístup k spravodlivosti a na účinný prostriedok nápravy

41. konštatuje, že právo na účinný prostriedok nápravy je medzinárodne uznávaným 
ľudským právom, ktoré je zakotvené v článku 8 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 
v článku 2 ods. 3 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a je tiež 
základným právom Únie (článok 47 charty);

42. zdôrazňuje skutočnosť, že – ako sa pripomína v hlavných zásadách OSN – štáty sú 
povinné prostredníctvom súdnych, správnych, legislatívnych alebo iných vhodných 
prostriedkov zabezpečiť, aby osoby postihnuté porušovaním ľudských práv v súvislosti 
s podnikaním mali prístup k účinnému prostriedku nápravy; odporúča, aby sa v 
právnych predpisoch konkrétne odkazovalo na túto povinnosť v súlade so základnými 
zásadami a usmerneniami OSN o právach na nápravu a odškodnenie pre obete hrubého 
porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a závažného porušovania 
medzinárodného humanitárneho práva;

43. zdôrazňuje, že v rámci náležitej starostlivosti vyplývajúcej zo zodpovednosti podnikov 
za dodržiavanie ľudských práv musia spoločnosti zaviesť postupy, ktoré umožnia 
nápravu nepriaznivých vplyvov na ľudské práva, ktoré spôsobujú alebo ku ktorým 
prispievajú; preto by operačné mechanizmy riešenia sťažností na operačnej úrovni mali 
byť legitímne, prístupné, predvídateľné, spravodlivé, transparentné, zlučiteľné s 
právami, založené na angažovanosti a dialógu a mali by byť zdrojom neustáleho učenia 
sa, ako sa stanovuje v hlavnej zásade OSN č. 31; zdôrazňuje, že takéto mechanizmy by 
sa nikdy nemali používať na zabránenie prístupu k spravodlivosti prostredníctvom 
štátnych, súdnych a mimosúdnych mechanizmov riešenia sťažností;

44. trvá na tom, že prístup k dôkazom a časové obmedzenia môžu byť hlavnými 
praktickými a procedurálnymi prekážkami pre obete porušovania ľudských práv v 
tretích krajinách, ktoré im bránia v prístupe k účinným právnym prostriedkom nápravy; 
zdôrazňuje, že dôkazné bremeno by sa malo preniesť z obetí na podniky a že v 
právnych predpisoch sa musí vyžadovať, aby podniky zverejňovali všetky informácie, 
ktoré potrebujú zainteresované strany na začatie súdneho konania a obete na prístup k 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré 
nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).
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prostriedkom nápravy;

45. zdôrazňuje význam toho, aby zraniteľné osoby mali účinný prístup k prostriedkom 
nápravy, ako je zakotvené v článku 13 Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína, že v článku 47 charty sa od členských štátov vyžaduje, aby 
poskytovali právnu pomoc osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky, v prípade, ak 
je táto

pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti;

46. odporúča, aby sa v právnych predpisoch stanovili usmernenia, pokiaľ ide o prvky 
účinného, nestranného a spravodlivého operačného mechanizmu riešenia sťažností, s 
cieľom určiť vhodné opatrenia na predchádzanie škodám vrátane poskytnutia 
primeraného prístupu k prostriedkom nápravy;

Presadzovanie, občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

47. požaduje opatrenia na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány a orgány Únie s 
príslušnými povinnosťami a právomocami primerane monitorovali a presadzovali 
právne predpisy Únie o náležitej starostlivosti; takéto orgány by mali mať právomoc 
vyšetrovať prípady zneužitia, iniciovať opatrenia na presadzovanie práva a podporovať 
obete, napríklad prostredníctvom právneho poradenstva, technickej podpory a 
zastúpenia;

48. odporúča, aby sa v právnych predpisov EÚ o náležitej starostlivosti od členských štátov 
vyžadovalo stanovenie účinných, primeraných a odrádzajúcich pokút a sankcií za 
nedodržiavanie povinností náležitej starostlivosti zo strany spoločností, a to aj v 
súvislosti s nepravdivými alebo zavádzajúcimi vyhláseniami;

49. zdôrazňuje, že trestné právo a trestné súdnictvo sú nenahraditeľnými prostriedkami 
ochrany ľudských práv pred závažným porušovaním týchto práv;

50. poznamenáva, že Únia prijala právne predpisy týkajúce sa trestnej zodpovednosti 
podnikov v oblasti ľudských práv a že otroctvo a nútená práca sú trestnými činmi podľa 
právnych predpisov Únie, najmä podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/52/ES4, ktorej článok 9 ukladá členským štátom povinnosť ustanoviť mimoriadne 
závažné formy pracovného vykorisťovania ako trestné činy;

51. odporúča, aby právne predpisy obsahovali ustanovenia o trestnej zodpovednosti 
spoločností, riaditeľov a vedenia, ktoré nesú zodpovednosť v prípade závažného 
porušovania ľudských práv.

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).


