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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие призовава водещата комисия по международна търговия да 

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

1. подчертава, че търговската и инвестиционната политика на ЕС са взаимно свързани 

с политиките за социална закрила, развитие, правата на човека и околната среда; 

призовава Комисията да спазва принципа на съгласуваност на политиките в интерес 

на развитието във всички външни политики и специално да го включи във всички 

договори по начин, съответстващ на договорените международни ангажименти по 

правата на човека, достойните условия на труд, равенството между жените и 

мъжете и устойчивостта по отношение на околната среда; 

2. припомня Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие, която 

потвърждава правото на развитие като неотменно право на човека; призовава ЕС да 

спазва, в рамките на Всеобщата декларация за правата на човека, другите 

международни договори и целите за устойчиво развитие, суверенитета на 

развиващите се държави в съответствие с принципа за развитие на демократична 

ангажираност, както е заложено в програмата за ефективност на развитието; 

подчертава, че е важно да се гарантират достойнството на хората и отговорностите 

и задълженията на всички инвеститори, за да се гарантират договорените 

международни социални стандарти и стандартите в областта на правата на човека и 

околната среда, като същевременно се насърчава ефективното сътрудничество с 

всички участници в областта на развитието; 

3. призовава ЕС да признае общата, но диференцирана отговорност на развиващите се 

държави, като същевременно гарантира справедливост при разглеждането на 

програмата за развитие за периода след 2030 г. и икономическите, социалните и 

екологичните измерения на устойчивото развитие; припомня отговорността на ЕС 

за гарантирането на ангажираност на страните партньори и принос за собственото 

им развитие, по-специално по отношение на данъците, търговията и инвестициите; 

по-специално подчертава необходимостта от промяна в баланса на глобалните 

правила, регулиращи търговията и инвестициите със задълженията в областта на 

правата на човека, с цел намиране на правилния баланс между правата и 

отговорностите на дружества и правителства; 

4. припомня, че изпълнението на програмата за достоен труд (въз основа на 

конвенциите и препоръките на МОТ) представлява съществен елемент от 

стратегиите за устойчиво развитие, които могат да бъдат приложени от 

предприятията; подчертава в този контекст, че социалният диалог е ключов 

критерий за отчетността на предприятията; 

5. отбелязва, че дневният ред на корпоративната социална отговорност трябва да се 

адаптира към специфичните нужди на регионите и държавите, за да допринесе за 

подобряване на устойчивото икономическо и социално развитие; 

6. в момент на нарастващ интерес към частния сектор като участник в областта на 

развитието, изразява съжаление относно значителната липса на подходяща 

информация и прозрачност по отношение на действията на корпорациите и на 
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тяхното въздействие върху социалните и екологичните стандарти и правата на 

човека; подчертава значението на ефективно увеличаване на прозрачността и 

отчетността на корпорациите и на независим предварителен анализ на 

въздействието преди подписването на каквото и да е международно споразумение, 

включително търговски споразумения; призовава, в сферата на търговските 

споразумения на ЕС, за силен механизъм за мониторинг и прилагане, за да се 

гарантира ефективно, че корпорациите спазват социалните стандарти и стандартите 

в областта на правата на човека и околната среда; призовава Европейския съюз и 

неговите държави членки да насърчат задължителни мерки, които да гарантират, че 

мултинационалните корпорации плащат данъци в страните, в които се реализират 

техните печалби, и да поощряват задължителното докладване по държави от страна 

на частния сектор, като по този начин се подобрява капацитетът на държавите за 

мобилизиране на национални ресурси; 

7. припомня, че включването на подход, основан на правата на човека, следва да бъде 

в центъра на политиката на ЕС за развитие; отново заявява, че в момент, когато 

използването на смесеното финансиране като инструмент на ЕС за развитие 

нараства, спазването и прилагането на международно признати насоки и принципи 

по отношение на поведението на стопанските субекти и инструментите им за 

отчетност (а именно Конвенциите и стандартите на МОТ, включително 

Декларацията на МОТ относно принципите по отношение на мултинационалните 

предприятия и социалната политика, насоките на ОИСР за мултинационалните 

предприятия, Глобалният договор на ООН и Ръководните принципи на ООН 

относно стопанската дейност и правата на човека) следва да станат ключови 

условия за предоставяне на подкрепа за частния сектор в сътрудничеството за 

развитие; 

8. изразява съжаление относно факта, че независимо от единодушното приемане на 

Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека от 

Съвета по правата на човека през 2011 г., броят нарушения на правата на човека, 

свързани със стопанската дейност, продължава да нараства; призовава Комисията да 

изготви доклад относно настоящото положение по отношение на прилагането на 

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

9. изразява съжаление, че все още липсва регулаторна рамка за начина, по който 

корпорациите спазват правата на човека и изпълняват задълженията по отношение 

на социалните и екологичните стандарти, което позволява на определени държави и 

дружества да ги заобикалят безнаказано; призовава за създаването на задължителна 

и приложима регулаторна рамка относно начина, по който корпорациите спазват 

правата на човека и изпълняват задълженията си по отношение на социалните и 

екологичните стандарти; изразява съжаление, че настоящите клаузи за правата на 

човека в споразуменията за свободна търговия и в други споразумения за 

икономическо партньорство обикновено не се спазват; отново отправя призив към 

Комисията да бъде по-ангажирана в насърчаването на обвързващи и неподлежащи 

на преговори клаузи за правата на човека и социални и екологични клаузи в 

преговорите за международни споразумения; 

10. настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава задължителните и 

приложимите инициативи за отговорно минно дело, дърводобив и набавяне на 
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продукти, което може да включва частни схеми, свързани с устойчивото развитие, 

по цялата дължина на веригата за доставка, и да засили анализа на жизнения цикъл 

на социални и екологични продукти и процеси, за да се подобри информацията за 

потребителите и ефективно да се гарантира отчетността на дружествата; 

11. призовава ЕС да следи препоръките на цялостната рамка на УНКТАД за 

инвестиционна политика за устойчиво развитие, за да се гарантират отговорни, 

прозрачни и подлежащи на отчет инвестиции, за да не се подкопават социалните и 

екологичните стандарти, правата на човека, развитието и зачитането на 

достойнството на хората, като същевременно се гарантира зачитането на правата на 

човека, равенството между жените и мъжете, достойните условия на труд, 

синдикалните права, опазването на околната среда, социалната закрила, всеобщия 

достъп до качествени стоки и обществени услуги (като се обръща специално 

внимание на общественото и всеобщото здравно осигуряване), социалната закрила, 

всеобщия достъп до лекарства и безопасността на храните и продуктите; 

12. в контекст, в който съществуващите стандарти, принципи и механизми за правна 

защита за стопанската дейност и правата на човека са разпокъсани в 

международното право, приветства неотдавнашното включване на клаузи за правата 

на човека в двустранни споразумения за свободна търговия и други споразумения за 

икономическо партньорство, както и глава, посветена на устойчивото развитие; 

счита, че тези клаузи проправят пътя за по-добро сътрудничество между ЕС и 

неговите държави партньори; припомня отговорността на държавите членки да 

гарантират зачитането и насърчаването на правата на човека; като се има предвид 

липсата на съществен напредък в прилагането на Ръководните принципи на ООН, 

призовава ЕС и неговите държави членки да участват активно в работата на Съвета 

на ООН по правата на човека и на Програмата на ООН за околната среда по 

изготвянето на международен договор, който да държи отговорни 

транснационалните корпорации за нарушения на правата на човека и на 

екологичните стандарти. 
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