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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:

A. като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) определя 
задължението на ЕС да гарантира съгласуваност между различните области на 
своята външна дейност, включително политиките си в областта на търговията и 
правата на човека, взаимно увеличавайки по този начин потенциалната 
ефективност на тези политики; като има предвид, че член 3, параграф 5 от ДЕС 
гласи, че ЕС допринася, наред с другото, за устойчивото развитие, премахването 
на бедността и защитата на правата на човека;

Б. като има предвид, че търговската политика на ЕС трябва да спомага за 
популяризирането на ценностите на Съюза, посочени в член 2 от ДЕС, и да 
допринася за постигането на изброените в член 21 от ДЕС цели, включително 
укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава, зачитането на 
правата на човека, основните права и свободи, равенството, зачитането на 
човешкото достойнство и опазването на околната среда и на социалните права; 
като има предвид, че системите на общата схема от преференции (ОСП), ОСП + и 
„Всичко освен оръжие“ (ВОО) могат да бъдат основни инструменти, които дават 
възможност за отстояване на тези ценности, и като има предвид, че е важно те да 
бъдат прилагани и наблюдавани ефективно;

В. като има предвид, че в резолюцията си от 5 юли 2016 г. относно прилагането на 
препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните 
стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност1, Парламентът 
предложи да се въведе корпоративната социална отговорност в Регламента 
относно ОСП (наричан по-долу „Регламентът“), да се гарантира, че 
транснационалните корпорации спазват правата на човека и трудовите права, и да 
се реформират правилата на СТО с цел въвеждане на изисквания за надлежна 
проверка и прозрачност на веригата на доставки въз основа на Ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

Г. като има предвид, че ОСП се е превърнала в инструмент за политическо влияние, 
който Европейският съюз и неговите държави членки прилагат с цел печелене на 
подкрепата на трети държави за различни аспекти на международните си 
програми; като има предвид, че Европейският съюз следва да насърчава различни 
търговски модели, основани на равенство между партньорите;

1. заявява, че ОСП се е доказала като важен инструмент за насърчаването и 
защитата на основните права на човека и принципите на устойчивото развитие; 
приветства признаването на необходимостта от повишаване на прозрачността и 
отчетността посредством значимото участие на гражданското общество и други 
участници, като например социалните партньори, Парламента и Съвета, в 
мониторинга на ефективното изпълнение на ангажиментите в областта на правата 
на човека по линия на ОСП+; призовава за структуриран механизъм за 
наблюдение, за да се гарантира спазването на съответните конвенции по ОСП, 

                                               
1 OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 19.
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които следва да се прилагат също така и за общия режим на ОСП и ВВО; 
призовава Комисията да обмисли възможността за по-постоянни структури за 
участие на гражданското общество, например чрез създаването на съвместни 
надзорни комисии или национални консултативни групи с участието на 
представители на местното гражданско общество, защитници на правата на 
човека и синдикални организации;

2. припомня значението на непрекъснатото сътрудничество със съответните 
международни организации и органи за мониторинг, създадени съгласно 
съответните конвенции, като тези на Международната организация на труда 
(МОТ), ОИСР и ООН, както и на подкрепата за местните организации на 
гражданското общество, които играят роля за защитата на интересите на 
маргинализираните общности, включително на хората с увреждания;

3. подчертава, че при наблюдението и оценката на ОСП+ следва да се вземат 
предвид докладите на международните наблюдаващи органи, като например 
ООН, МОТ и международните НПО, както и техните препоръки за всяка държава 
по всяка конвенция, като стремежът следва да бъде да се гарантира, че 
регламентът се прилага ефективно;

4. изразява съжаление поради факта, че таблиците с показатели, използвани за 
наблюдението на държавите – бенефициери по ОСП+, остават поверителни; 
призовава Комисията да оповести оценките за допустимост до участие в ОСП+ и 
таблиците с показатели, за да се повиши прозрачността и надзорът на схемата;

5. признава факта, че ОСП+ играе важна роля за насърчаването на международните 
трудови права, правата на човека, доброто управление и стандартите за опазване 
на околната среда в държавите бенефициери, не само като предлага стимули за 
спазването на тези стандарти, но и като създава платформа за редовен диалог в 
попадащите в обхвата на конвенциите области и насърчава участието в 
съществени реформи;

6. припомня потенциала на схемата ОСП + за подобряване на положението по 
отношение на правата на човека, устойчивото развитие и доброто управление, 
включително правата на работниците, премахването на детския труд и 
принудителния труд, насърчаването на равенството между половете, 
ограниченото прилагане на смъртното наказание, при което се спазват всички 
задължения, установени в международните конвенции, гражданските и 
политическите права, свободата на религията и свободата на изразяване, както и 
опазването на околната среда; припомня, че пълният потенциал на схемата може 
да бъде реализиран само ако изискванията за докладване и механизмите за 
наблюдение на ефективното изпълнение на задълженията съгласно 27-те 
конвенции, необходими за предоставянето на търговски преференции по ОСП+, 
се подобрят, а стимулирането чрез търговски преференции се придружава от 
други мерки за подкрепа въз основа на цялата необходима информация за оценка 
на спазването на обвързващите ангажименти; подчертава необходимостта от 
оценка на въздействието върху правата на човека и трудовите права, в 
консултация с гражданското общество;

7. призовава Комисията да работи по-усилено с държавите бенефициери, 
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Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС, 
дипломатическите мисии на държавите членки, международните организации, 
предприятията, социалните партньори и гражданското общество, за да подобри 
събирането на информация и да предостави по-задълбочен анализ на процеса на 
наблюдение, така че да може ясно да се оцени прилагането на всички аспекти на 
системата;

8. призовава Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и племенните 
народи да бъде включена като една от основните задължителни конвенции, които 
са условие за предоставянето на търговски преференции;

9. подчертава факта, че напредъкът на законодателно равнище все още не е 
съпътстван от напредък на равнище прилагане в много от държавите 
бенефициери;

10. подчертава, че участието на местно равнище на организациите на гражданското 
общество е от съществено значение за ефективното отстояване на интересите, и 
призовава Комисията, в рамките на таблиците с показатели и диалозите по ОСП+, 
да разгледа обективно и по съпоставим начин свиващото се пространство за 
гражданското общество и да се справи със заплахите за независимите синдикални 
организации, рисковете и заплахите за защитниците на правата на човека и 
пречките пред финансирането от ЕС за НПО, тъй като тези въпроси са пряко 
свързани с правните задължения съгласно Международния пакт за граждански и 
политически права и съответните разпоредби на основните конвенции на МОТ; 
отново призовава настоятелно Комисията да продължи да финансира инициативи 
на гражданското общество, чрез които да се проследява изпълнението на тази 
схема;

11. подчертава, че защитниците на правата на човека следва да могат да изпълняват 
задачите си свободно и безпрепятствено и че обстоятелствата във връзка със 
задълженията им следва да бъдат измерени с определени показатели в оценката на 
спазването на ОСП+;

12. препоръчва, в рамките на прегледа на регламента, обхватът на изброените 
понастоящем конвенции в рамките на ОСП+ да се разшири към държавите –
бенефициери по ВОО и ОСП; отново призовава Римският статут на 
Международния наказателен съд да бъде включен в списъка на конвенциите, 
които се изискват за статут по ОСП+;

13. припомня, че е важно да се установят ясни показатели, свързани с проблемите и 
слабостите на всяка държава, за да се оцени ефективното прилагане на 27-те 
международни конвенции, и по целесъобразност тези показатели да бъдат 
включвани системно в стратегическите документи във връзка с правата на човека, 
изготвени за съответната държава, с цел да се гарантира съгласуваност на 
политиките;

14. призовава за създаването на независим механизъм и орган за подаване на жалби в 
рамките на схемата ОСП, който да позволява на всички заинтересовани страни, 
включително местни заинтересовани страни, да подават жалби относно 
предполагаеми нарушения на трудовите права и правата на човека, извършени от 
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държави или корпорации, които се ползват от търговски преференции съгласно 
регламента;

15. призовава Комисията да разгледа трудовите стандарти, включително 
колективното договаряне и свободата на сдружаване, в зоните за преработка на 
стоки за износ (EPZ), които се намират в настоящите или потенциалните държави 
бенефициери; освен това призовава Комисията да гарантира премахването на 
изключенията от защитата на трудовите права в EPZ и да изготви дългосрочна 
пътна карта със съответните държави партньори;

16. изразява загриженост относно сведенията, че схемата ОСП+ допринася за 
заграбването на земя и други нарушения на правата на човека; призовава 
Комисията да се справи ефективно с подобни отрицателни въздействия и да 
гарантира, че са въведени подходящи мерки за смекчаване на последиците и 
правна защита;

17. подкрепя по-голямата ангажираност с най-слаборазвитите държави в рамките на 
схемата ВОО по отношение на предотвратяването и справянето със случаи на 
сериозно и системно нарушаване на правата на човека; във връзка с това 
призовава за разширяване на обхвата на системата от таблици с показатели към 
схемата ВОО; счита, че заплахата за оттегляне на търговски преференции трябва 
да бъде придружена от подходящи политически инициативи и помощ, за да се 
гарантира, че държавите бенефициери действително спазват международните 
ангажименти в областта на правата на човека;

18. счита, че всяко решение за прекратяване на преференциите трябва да бъде 
напълно съгласувано с първостепенната цел за намаляване на бедността и че ако 
бъде избран методът за частично прекратяване на преференциите, той следва да 
бъде замислен така, че да се сведат до минимум отрицателните последици за 
местното население; подчертава, че оттеглянето на търговските преференции 
следва да се разглежда като крайна мярка, която се прилага само в случаи на 
сериозни слабости в ефективното прилагане на международните конвенции и ясна 
липса на готовност и ангажираност от страна на държавата бенефициер по ВОО за 
тяхното преодоляване;

19. приветства неотдавнашните решения на Комисията да започне процес на 
оттегляне на преференциите по линия на схемата ВОО за Камбоджа и да изпрати 
извънредна мисия на ЕС на високо равнище в Мианмар в отговор на положението 
с правата на човека в двете държави; очаква Комисията да информира редовно 
Парламента и да го ангажира в предприемането на по-нататъшни стъпки, 
включително по отношение на прекратяването на преференциите;

20. счита, че ЕС следва да гарантира съгласуваност на политиките, като насърчава 
други международни участници, като например многонационалните предприятия, 
да участват пълноценно в подобряването на правата на човека, социалните права 
и екологичните стандарти в световен мащаб, не на последно място като задължи 
икономическите оператори да въведат практики за надлежна проверка в 
съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; 
призовава Комисията да поеме водеща роля, за да гарантира спазването на 
правата на човека и трудовите права в световните вериги за създаване на 
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стойност, и да докладва за изпълнението на резолюцията на Парламента от 2016 г. 
относно прилагането на неговите препоръки от 2010 г. относно социалните и 
екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност, 
включително призива му за включване на корпоративната социална отговорност 
(КСО) в регламента и реформиране на правилата на СТО с цел установяване на 
изисквания за надлежна проверка и прозрачност на веригата на доставки въз 
основа на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

21. призовава Комисията да създаде междуинституционална работна група по 
въпросите на бизнеса и правата на човека и да инициира законодателство на ЕС за 
задължителна надлежна проверка без по-нататъшно забавяне;

22. призовава Комисията да промени стандартните схеми ОСП и ВОО в новия 
Регламент след 2023 г., за да разреши съставянето на черен списък на 
дружествата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, които 
желаят да изнасят за ЕС.



PE623.949v02-00 8/9 AD\1174385BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 22.1.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

50
2
6

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad 
Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, 
James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud 
Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, 
Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, 
Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni 
Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, 
Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier 
Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino 
Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi 
Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László 
Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca 
Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio 
López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz 
Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner



AD\1174385BG.docx 9/9 PE623.949v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50 +

ALDE Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD Aymeric Chauprade

PPE Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, 
Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard 
Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia 
Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-
Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, 
Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino 
Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil 
Valero

2 -

EFDD James Carver

NI Georgios Epitideios

6 0

ECR Geoffrey Van Orden

ENF Mario Borghezio

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI Dobromir Sośnierz

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


	1174385BG.docx

