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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и 

правата на човека, преразгледаните насоки на ОИСР за многонационалните 

предприятия, тристранната декларация на МОТ относно принципите за 

многонационалните предприятия и социалната политика, рамката на Съвета по 

международно интегрирано отчитане, десетте принципа на Глобалния договор на 

ООН и стандарта ISO 26000 „Ръководство за социална отговорност“, 

– като взе предвид френския законопроект за дължима грижа, който има за цел да 

засили прилагането на ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и 

правата на човека, както и изявлението на председателя Юнкер на срещата на върха 

на Г-7 през 2015 г., 

– като взе предвид проекта „Постигане на дългосрочна стойност за дружествата и 

инвеститорите“, който се изпълнява в съответствие с принципите на ООН за 

отговорно инвестиране и Глобалния договор на ООН, 

A. като има предвид, че съгласно член 207 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) „общата търговска политика се провежда съгласно 

принципите и целите на външната дейност на Съюза“; 

Б. като има предвид, че в член 21 от Договора за Европейския Съюз (ДЕС) се 

потвърждава, че външните дейности на ЕС ще се ръководят от принципите на 

демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на 

човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите 

на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на 

Организацията на обединените нации и на международното право; 

В. като има предвид, че връзката между търговията и правата на човека, от една 

страна, и социалните и екологичните стандарти, от друга, вече е неразделна част от 

икономическите и търговските отношения на ЕС; като има предвид, че и занапред 

политиката на ЕС в областта на правата на човека и демокрацията в трети страни 

следва да се интегрира в другите политики на ЕС, които имат външно измерение, 

включително в търговската политика; като има предвид, че посредством 

търговската политика ЕС следва да способства за постигане на целта за 

определянето на високи световно приложими стандарти в областта на правата на 

човека и социалните права, защитата на потребителите и въпросите, свързани с 

околната среда; 

Г. като има предвид, че търговската политика и амбициозните търговски споразумения 

насърчават и укрепват основаната на правила световна търговска система; като има 

предвид, че преди приключването на търговски преговори следва също така по 

стабилен и прозрачен начин да бъдат взети предвид и въпросите, свързани с правата 

на човека; като има предвид, че ръководните принципи на ООН относно 

стопанската дейност и правата на човека, заедно с всички други съответни 
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инструменти, включително насърчаването на корпоративната социална 

отговорност, имат за цел насърчаването на разпоредби в областта на правата на 

човека във връзка с търговската политика; 

Д. като има предвид, че на 26 юни 2014 г. Съветът на ООН по правата на човека прие 

резолюция за създаване на междуправителствена работна група, която да постави 

началото на процес, който да доведе до въвеждането на международен правно 

обвързващ инструмент за регулиране на дейностите на транснационалните 

корпорации и на други стопански предприятия в рамките на международното право; 

Е. като има предвид, че търговията и правата на човека могат да се укрепват взаимно и 

че предприемаческите среди, които са задължени да зачитат правата на човека, 

могат също така да изпълняват важна роля за предлагане на положителни стимули 

по отношение на насърчаването на правата на човека, демокрацията, екологичните 

стандарти и корпоративната отговорност; като има предвид, че ЕС изигра водеща 

роля в преговорите и изпълнението на редица инициативи за глобална отговорност, 

които вървят ръка за ръка с насърчаването и зачитането на международните 

стандарти, сред които социалната справедливост, екологичната устойчивост и 

зачитането на правата на човека; като има предвид, че се признава, че в  

дългосрочен план европейските предприятия, които извършват дейност в световен 

мащаб и служат за пример със своята недискриминационна корпоративна култура, 

оказват положително въздействие върху правата на човека; като има предвид, че 

засилването на търговските отношения въз основа на защитата и прилагането на 

правата на човека допринася за взаимно разбирателство и общи ценности като 

правова държава, добро управление и зачитане на правата на човека; 

1. припомня, че ЕС е поел ангажимент последователно да насърчава и зачита правата 

на човека и демокрацията в отношенията си с трети държави във всички свои 

политики, включително търговската политика, и по отношение на всички свои 

съответни инструменти за външно финансиране; 

2. ето защо препоръчва търговската стратегия на ЕС да бъде инструмент за 

насърчаване на демократичните ценности в трети страни; по тази причина 

приветства усиленото използване на търговските споразумения и на програмите за 

търговски преференции като лостове за насърчаване на правата на човека, за 

премахване на принудителния и детския труд, за осигуряване на продоволствена 

сигурност и на правото на здраве, устойчиво развитие и високи стандарти за 

безопасност и опазване на околната среда, както и за икономически възможности за 

всички; 

3. приветства новата стратегия „Търговия за всички“, както и факта, че понастоящем 

във всички търговски споразумения на ЕС и в други двустранни споразумения се 

включва позоваване на корпоративната социална отговорност; призовава ЕС да 

предложи подходящи последващи мерки, като например механизъм за подаване на 

жалби, да  отстрани евентуални недостатъци в търговските и инвестиционните 

споразумения, както и да актуализира своето законодателство за контрол на износа 

на изделия с двойна употреба; 

4. отбелязва усилията на Комисията да изпълни ангажимента си да включи въпросите, 

свързани с правата на човека, както и икономическите, социалните и екологичните 
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въпроси в своите оценки на въздействието на законодателни и незаконодателни 

предложения, мерки за прилагане и търговски споразумения; отново посочва, че 

оценките на въздействието следва да водят до укрепване на разпоредбите и на 

механизмите за защита на правата на човека, установени в търговските 

споразумения и политики; призовава Комисията освен това да извършва 

систематично такива оценки на въздействието върху правата на човека, както и 

последващи оценки на въздействието, и да подобри тяхното качество и обхват; 

изразява дълбока загриженост по повод на факта, че Комисията не е извършила 

оценка на въздействието върху правата на човека по отношение на споразумението 

за свободна търговия между ЕС и Виетнам, и отново изразява своята подкрепа за 

извършването на всеобхватна оценка на Виетнам – включително по отношение на 

правата на човека – като част от последващата оценка на това споразумение и като 

последващо действие във връзка с оценката на въздействието върху устойчивото 

развитие, чието начало беше поставено през 2009 г.; приветства всички усилия за 

координация на международно равнище, особено със Службата на върховния 

комисар на ООН по правата на човека, с които се цели прилагането на всички 

договорени международни принципи и подписани конвенции, които засягат правата 

на човека; 

5. отново заявява своята подкрепа за систематичното въвеждане във всички 

международни споразумения – включително търговски – между ЕС и трети 

държави, на клаузи за обвързване с условия относно правата на човека; подчертава, 

че за осъществяването на практика на ангажиментите, поети от трети държави, е 

необходима политическа воля; призовава Комисията да докладва редовно относно 

прилагането от страна на всички държави – членки на ООН, на ръководните 

принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; призовава 

представителите на ЕС, когато водят диалог с трети държави относно правата на 

човека, да се позовават последователно на тези принципи и на другите 

международни стандарти в областта на корпоративната отговорност; призовава ЕС 

да подкрепя гражданското общество в трети страни да допринася за оценките на 

въздействието; 

6. освен това призовава Комисията да осъществява систематичен мониторинг на 

изпълнението на клаузите за правата на човека и да докладва редовно на 

Парламента относно зачитането на правата на човека от страна на партньорските 

държави; също така призовава Комисията да определи необходимите защитни 

мерки с оглед отстраняване на евентуалните отрицателни въздействия, които 

търговските споразумения биха могли да окажат върху правата на човека, и да 

вземе предвид данните, предоставени от вътрешните консултативни групи и 

съвместните консултативни комитети, както и да създаде подходящи механизми за 

мониторинг, подаване на жалби и прилагане, за да се гарантира зачитането на 

правата на човека от страна на дружествата и инвеститорите; 

7. приветства усилията на Комисията да подкрепя прилагането на ръководните 

принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, Глобалния 

договор на ООН, преразгледаните насоки на ОИСР за мултинационалните 

предприятия, Тристранната декларация на МОТ за принципите относно 

мултинационалните предприятия и социалната политика и стандарта ISO 26000 

„Ръководство за социална отговорност“ и същевременно да окуражава, да оказва 
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съдействие и да наблюдава съблюдаването от страна на всички търговски 

партньори на посочените международни принципи; счита, че на аспектите, свързани 

с достъпа до средства за правна защита, следва да се обърне по-голямо внимание в 

националните планове за действие и стратегията на ЕС в съответствие с 

ръководните принципи; отново посочва значението на ефективното изпълнение на 

тези принципи и на Глобалния договор на ООН; приветства извършената досега 

дейност на Междуправителствената работна група и призовава всички членове на 

ООН, в това число и държавите – членки на ЕС, да участват конструктивно в 

преговорите; приветства проучването, проведено от Службата на върховния 

комисар по правата на човека към ООН, относно справянето с груби нарушения на 

правата на човека в предприятия посредством мерки за съдебна защита;  

8. приветства влизането в сила на 1 януари 2014 г. на новата обща система за 

преференции (ОСП) (Регламент (ЕС) № 978/2012); припомня, че от страните 

партньорки се изисква да прилагат 27-те основни международни конвенции в 

областта на правата на човека и трудовите стандарти, изброени в регламента за 

ОСП; подчертава, че Комисията трябва да извършва мониторинг и да докладва за 

изпълнението на посочените конвенции от страна на държавите – бенефициенти по 

схемата ОСП+; призовава за продължаване на диалога с държавите по ОСП+, тъй 

като по този начин ЕС може да оказва най-голямо въздействие върху борбата срещу 

нарушенията на правата на човека, а в най-сериозните случаи на подобни 

нарушения може да е подготвена да суспендира ползи, предоставени по схемата 

ОПС+. 

9. приветства включването в Директивата относно оповестяването на нефинансова 

информация на изискването към  големите дружества да докладват по въпросите от 

областта на правата на човека и призовава за бързото ѝ прилагане; изразява 

подкрепата си по отношение на насоките на ОИСР като средство за укрепване на 

разпоредбите относно правата на човека във връзка с търговията; във връзка с това 

подчертава значението на механизмите за прозрачност и на съдебното 

сътрудничество между държавите; насочва вниманието към рамката за докладване 

съгласно ръководните принципи на ООН, показателя за предприятията относно 

зачитането на правата на човека и целта за „интегрирано отчитане“ и призовава 

всички заинтересовани страни да се съобразяват с горепосочената директива; 

10. подчертава, че стратегията на ЕС „Търговия за всички“ задължава Европейския 

съюз да укрепва инициативите за корпоративна социална отговорност и подчертава, 

че това трябва да означава предприемане на нови действия на равнището на ЕС, 

включително постигане на съгласие за нов План за действие относно 

корпоративната социална отговорност до 2020 г.; 

11. приканва Комисията да прилага резултатите от проекта „Постигане на дългосрочна 

стойност за дружествата и инвеститорите“, който понастоящем се изпълнява в 

рамките на принципите на ООН за отговорно инвестиране и Глобалния договор на 

ООН, към своя Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и при 

воденето на диалог с инвеститори, както и да подкрепя концепцията за „Устойчив 

съюз на капиталовите пазари“. 
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