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Pozměňovací návrh 1
Caroline Roose
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Dětská práce v dolech na Madagaskaru

Společný návrh usnesení
Bod 5

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. s potěšením konstatuje, že členské 
státy poukázaly na to, že aby bylo možné 
naplnit vizi a cíle agendy OSN na období 
do roku 2030, je nutné urychlit kroky 
přijímané jak v rámci Evropské unie, tak 
i mimo ni22; znovu potvrzuje, že je 
naléhavě nutné přijmout účinná opatření 
proti porušování lidských práv ze strany 
nadnárodních společností; vítá probíhající 
jednání o závazné smlouvě OSN 
o nadnárodních společnostech a lidských 
právech;

––––––––––
22 https://www.consilium.europa.eu/media/
41693/se-st14835-en19.pdf.

5. s potěšením konstatuje, že členské 
státy poukázaly na to, že aby bylo možné 
naplnit vizi a cíle agendy OSN na období 
do roku 2030, je nutné urychlit kroky 
přijímané jak v rámci Evropské unie, tak 
i mimo ni22; znovu potvrzuje, že je 
naléhavě nutné přijmout účinná opatření 
proti porušování lidských práv ze strany 
nadnárodních společností; vítá probíhající 
jednání o závazné smlouvě OSN 
o nadnárodních společnostech a lidských 
právech; opětovně Komisi a členské státy 
vyzývá, aby se do těchto jednání 
konstruktivně zapojily a hrály aktivní 
úlohu a přispěly k vypracování 
konkrétních návrhů, mj. v oblasti přístupu 
k nápravným prostředkům; vyzývá proto 
členské státy, aby udělila Komisi mandát 
k aktivní účasti na těchto jednáních;

––––––––––
22 https://www.consilium.europa.eu/media/
41693/se-st14835-en19.pdf
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Pozměňovací návrh 2
Caroline Roose
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Dětská práce v dolech na Madagaskaru

Společný návrh usnesení
Bod 12

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že je nutné 
zajistit, aby se při rozšiřování dohody 
o hospodářském partnerství mezi EU 
a Madagaskarem a dalšími jihovýchodními 
africkými partnery začlenila propracovaná 
kapitola o „obchodu a udržitelném 
rozvoji“, v níž by bylo zakotveno 
dodržování mezinárodně dohodnutých 
norem v pracovněprávní oblasti, včetně 
boje proti dětské práci;

12. požaduje, aby došlo k přepracování 
dohody o hospodářském partnerství mezi 
EU a Madagaskarem a dalšími 
jihovýchodními africkými partnery, tak 
aby obsahovala propracovanou kapitolu 
o „obchodu a udržitelném rozvoji“, v níž 
by bylo zakotveno dodržování 
mezinárodně dohodnutých norem 
v pracovněprávní oblasti, včetně boje proti 
dětské práci;
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Pozměňovací návrh 3
Caroline Roose
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Dětská práce v dolech na Madagaskaru

Společný návrh usnesení
Bod 20

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii zabývající se realizací 
agendy 2030 a aby za její hlavní cíl 
stanovila odstranění dětské práce; 
poukazuje na to, že je nutné zajistit 
neomezené uplatňování zásady týkající se 
soudržnosti politiky v zájmu rozvoje 
a začlenit do ní zásadu „neškodit“, pokud 
jde o práva dětí;

20. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní strategii zabývající se realizací 
agendy 2030 a aby za její hlavní cíl 
stanovila odstranění dětské práce; 
poukazuje na to, že je nutné zajistit 
neomezené uplatňování zásady týkající se 
soudržnosti politiky v zájmu rozvoje, která 
je zakotvena v článku 208 SFEU, 
a začlenit do ní zásadu „neškodit“, pokud 
jde o práva dětí; zdůrazňuje, že je za tímto 
účelem důležité začlenit v souladu 
se závazkem předsedkyně Komise Ursuly 
von der Leyenové prosazovat, pokud jde 
o dětskou práci, politiku „nulové 
tolerance“, boj proti nucené práci a dětské 
práci do všech dohod EU o hospodářském 
partnerství, a to na základě závazné 
kapitoly o udržitelném rozvoji, kterou by 
bylo možné prosazovat a která musí 
odrážet nejpřísnější normy v oblasti 
životního prostředí a sociální normy, 
zejména pokud jde o dětskou práci;
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Pozměňovací návrh 4
Caroline Roose
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Dětská práce v dolech na Madagaskaru

Společný návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

 20a. připomíná, že jedním z hlavních 
problémů rozvojových zemí je dostat se 
na vrchol globálního hodnotového řetězce 
prostřednictvím hospodářské 
diverzifikace, což vyžaduje spravedlivá 
pravidla globálního obchodu, která by 
podporovala rozvoj; vzhledem k tomu 
zdůrazňuje, že EU by neměla prosazovat 
takovou obchodní politiku, která by 
rozvojovým zemím obecně zakazovala 
uvalovat v rámci dohod o hospodářském 
partnerství vývozní daň na nerostné 
suroviny, pokud to není v rozporu 
s pravidly WTO; vyzývá Komisi, aby 
v rámci WTO aktivně spolupracovala 
na prosazování mnohostranných pravidel, 
jimiž by se řídila udržitelná správa 
globálního hodnotového řetězce, mj. 
prostřednictvím povinné náležité péče 
zajišťované v rámci tohoto řetězce; 

Or. en


