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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000018/2022
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

Předmět: Nový obchodní nástroj pro zákaz výrobků vyrobených za použití nucené práce

1. Může Komise podrobněji informovat o návrhu nedávno oznámeného legislativního nástroje, jenž 
má zakázat výrobky vyrobené za použití nucené práce, a o jeho právním základu? Může 
poskytnout definici nucené práce?

2. Kteří komisaři povedou tento projekt a která generální ředitelství jsou do něj zapojena? Bude 
provedena veřejná konzultace nebo posouzení dopadu?

3. Jaká je plánovaná oblast působnosti nástroje?

4. Jak Komise pomůže s prováděním tohoto nástroje malým a středním podnikům?

5. Jak bude Komise řešit obcházení tohoto opatření s cílem zajistit, aby po zjištění nucené práce v 
dodavatelském řetězci nedocházelo k přesměrování zboží do zemí mimo EU?

6. Jaké poznatky, které lze použít při návrhu tohoto nástroje, získala Komise z jiných podobných 
systémů (zejména v USA a v Kanadě) a jak bude při navrhování nástroje zohledněna 
interoperabilita s uvedenými systémy?

7. Zajistí Komise, aby tento nástroj vyžadoval od podniků nápravu ve vztahu k dotčeným 
pracovníkům a komunitám ještě před zrušením dovozových omezení, a jakým způsobem tak 
učiní?

8. Jak zajistí Komise sladění s ostatními nástroji (např. s udržitelností podniků a náležitou péčí)?

9. Jaké možnosti vymáhání Komise zvažuje? Jak systém EU zajistí dostatečnou transparentnost 
pro podniky a občanskou společnost, pokud jde o vymáhání?

10. Jak zajistí Komise přidělení zdrojů dostatečných pro účinné provádění?

11. Kdo ponese odpovědnost za vyšetřování a jak bude zajištěna koordinace mezi členskými státy? 
Zvažuje Komise zřízení subjektu EU, který by usnadňoval vyšetřování a koordinoval vstupy od 
orgánů z různých odvětví v celé EU?

12. Kdo může předložit důkazy o nucené práci s cílem zahájit šetření? Bude možné podávat 
anonymní stížnosti?

13. Může Komise potvrdit, že analýza rizik nebude založena na auditech či certifikaci?

14. Co se stane s výrobky, které již byly distribuovány v EU výrobcem, u něhož se později zjistí, že 
využívá nucenou práci, a kdo za to ponese odpovědnost?

15. Jak Komise zajistí, aby byly výrobky vyrobené nebo přepravované za použití nucené práce (od 
těžby surovin po výrobu konečného produktu) vysledovatelné? Zvažuje Komise iniciativy, jako 
jsou digitální systémy sledovatelnosti?

16. Zavede Komise v případech nucené práce uložené státem regionální nebo celostátní kontroly 
dovozu s cílem zajistit systémový dopad?
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