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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 

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

A. като има предвид, че ценностите, на които се основава ЕС, са зачитането на 

човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, 

както и зачитането на правата на човека; като има предвид, че неговата дейност на 

международната сцена, включително неговата търговска политика, „се ръководи от 

[тези] принципи“1, тя е в съответствие с целите на политиката за развитие и с 

нейната цел за премахване на бедността съгласно принципа за съгласуваност на 

политиките за развитие, има за цел изпълнението на целите за устойчиво развитие и 

е прозрачна; 

Б. като има предвид, че световните вериги за създаване на стойност се превърнаха във 

важен елемент на глобалните модели за производство; като има предвид, че липсата 

на правна уредба в областта на световните вериги за създаване на стойност е един 

от аспектите, които накърняват трудовите права, и като има предвид, че сложността 

на тези вериги е потвърждение за необходимостта от засилен и проактивен 

ангажимент както в ЕС, така и извън неговите граници, за да се гарантира 

подходящото им управление за целите на приобщаващия и устойчив растеж; 

В. като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правилници имат 

за цел да предотвратяват нарушаването на правата на човека, и като има предвид, че 

съществува задължение за държавите да ги прилагат и да създават подходящите 

правни и икономически условия, за да могат предприятията да развиват дейност и 

да намерят място в рамките на световните вериги за създаване на стойност; 

Г. като има предвид, че липсата на етично поведение в бизнеса е също така и 

следствие от безсилието или липсата на безпристрастни обществени органи, които 

да действат в общ интерес на гражданите; като има предвид, че, наред с други неща, 

зоните за обработка на продукция за износ, като част от глобалните вериги за 

създаване на стойност, често се характеризират с освобождаване от изискванията на 

трудовото законодателство и от данъци и допринасят за възникването на много 

тежки проблеми, свързани с достойните условия на труд и ограничения за 

синдикалните организации; 

Д. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, които заедно са най-големият 

световен пазар и водещ дарител на помощ за търговията, могат и следва да 

използват тази позиция, за да направят световните вериги за създаване на стойност 

по-устойчиви и приобщаващи и за да насърчават ценности като устойчивото 

развитие, правата на човека, справедливата и етична търговия, по-специално по 

отношение на най-бедните слоеве от населението; като има предвид, че търговските 

споразумения следва да признават правото на развиващите се държави да приемат 

разпоредби в интерес на обществото; 

Е. като има предвид, че търговските стимули в рамките на ОСП и ОСП+ осигуряват 

по-добър достъп до пазара за развиващите се държави, в замяна на спазването на 

                                                 
1 Договор за Европейския съюз. 
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трудовите, екологичните и социалните стандарти; 

1. отбелязва, че нарастващата глобализация и сложност на веригите за създаване на 

стойност увеличава значението на ролята на корпорациите при упражняването и 

зачитането на правата на човека, включително правата на детето, и устойчивостта 

по отношение на околната среда; отбелязва също така, че поведението на 

корпорациите може да окаже сериозно въздействие върху развитието и 

благоденствието на хората както в положителен, така и в отрицателен план; 

отбелязва със загриженост обаче, че съществуващите стандарти, принципи и 

механизми за правна защита по отношение на бизнеса и правата на човека са все 

още разпокъсани в рамките на международното право и че е постигнат слаб 

напредък при прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата 

на човека, които бяха договорени единодушно в ООН с пълната подкрепа на 

държавите – членки на ЕС, както и в усилията за въвеждане на обвързващи правила 

относно корпоративната отговорност; 

2. подчертава, че глобализацията на веригите за създаване на стойност може да 

помогне на развиващите се държави да се интегрират в световната икономика, за 

намаляване на бедността и създаване на работни места, като в същото време се 

стимулира производственият капацитет, включително чрез разпространяването на 

технологии и умения; отбелязва със загриженост обаче, че използването в 

световната верига на доставки на нестандартни форми на заетост, на неформален 

труд, както и на някои форми на възлагане на подизпълнители отслаби 

колективните споразумения; осъжда присъствието на детски труд и на 

принудителен труд в някои световни вериги на доставки, което е особено силно 

изразено в по-долните сегменти на веригата, особено в частите от веригите на 

доставки, свързани с неформалната икономика; припомня също така, че все повече 

жени биват наети на работа, но жените все още са прекалено силно представени в 

секторите с ниско квалифициран труд и ниски заплати, че те нямат достъп до мерки 

за социална закрила, включително закрила на майчинството, и че те прекалено 

често са подложени на дискриминация, както и на сексуален тормоз; 

3. посочва, че надеждният достъп до суровини е важен фактор за 

конкурентоспособността на световно равнище и същевременно подчертава, че едно 

от най-големите предизвикателства за развиващите се държави е да се изкачват 

нагоре по глобалната верига за създаване на стойност чрез диверсификация на 

икономиката, което изисква приемането на справедливи световни правила за 

търговия, насърчаващи развитието; 

4. изразява загриженост относно факта, че някои транснационални корпорации се 

възползват от системата за международна търговия и съществуващите правни 

пропуски, за да избегнат носенето на отговорност за екологичните престъпления и 

нарушенията на правата на човека, които са резултат от тяхната дейност; призовава 

търговската политика на ЕС да избягва насърчаването на специални привилегии за 

инвеститорите без каквито и да било задължения; подчертава значението на 

изпълнението, прилагането или транспонирането на действащото законодателство 

на регионално, национално и международно равнище; 

5. отбелязва, че търговската политика на ЕС може да се превърне в инструмент в 



 

AD\1125027BG.docx 5/10 PE600.904v02-00 

 BG 

борбата срещу отрицателните последици от поведението на държави и корпорации, 

корупцията, избягването на данъци, социалния дъмпинг и детския труд; призовава 

Комисията да гарантира, че всички финансирани от ЕС проекти за развитие, в това 

число проектите със смесено финансиране, са не само в пълно съответствие с 

международно приетите принципи за ефективност на развитието, но и че те спазват 

напълно принципа на свободно, предварително и информирано съгласие, установен 

в Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ); 

6. подчертава, че предприятията, в рамките на своята международна дейност, трябва 

да отчитат необходимостта да спазват основните ценности и норми, по-специално 

правата на човека, и подчертава необходимостта от ангажиране на частния сектор и 

отговорно управление на световните вериги за създаване на стойност за постигането 

на приобщаващ и устойчив икономически растеж; 

7. потвърждава неотложната необходимост от непрекъснати, ефективни и 

последователни действия на национално, регионално, европейско и световно 

равнище с цел ефективно преодоляване на правните проблеми, произтичащи от 

отвъдтериториалното измерение на дружествата и от тяхното поведение, както и 

свързаната с това несигурност по въпроса кой носи отговорността за случаите на 

нарушения на правата на човека; 

8. в тази връзка признава напредъка, постигнат след приемането на Пакта за 

устойчиво развитие на Бангладеш, и призовава Комисията да разшири обхвата на 

тези рамки в други сектори и да засили корпоративната социална отговорност и 

задължителните инициативи за надлежна проверка, които разширяват обхвата на 

действащия регламент на ЕС относно дървения материал и на новия регламент на 

ЕС относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони, за да включва и 

други сектори, като например сектора на конфекцията; 

9. отново отправя към ЕС и държавите членки призива, съдържащ се в неговата 

резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при 

сериозни нарушения на правата на човека в трети държави1, одобрена с огромно 

мнозинство, да се гарантира, че големите дружества и техните подизпълнители, 

които оперират в рамките на тяхната верига на доставки в юрисдикциите на 

държавите членки, както и в трети държави, установяват, предотвратяват, смекчават 

и носят отговорност за причиненото от тях отрицателно въздействие в областта на 

правата на човека и в областта на околната среда в рамките на техните операции и 

вериги за създаване на стойност, независимо от мястото, където се проявява това 

въздействие, че действия се предприемат и чрез установяването на обвързващи 

правила и премахването на съществуващите пречки пред правосъдието при дела, 

заведени в съдилищата на държавите членки, във връзка с твърдения за нарушения 

на правата на човека, извършени от предприятия, които имат някаква връзка с ЕС; 

изразява съжаление поради факта, че не са предприети почти никакви действия от 

страна на Комисията през последните няколко месеца и не са взети последващи 

мерки във връзка с резолюцията на Парламента; насърчава МОТ, предприятията и 

останалите заинтересовани страни да работят за постигането на посочените цели; 

10. подкрепя всички инициативи в световен мащаб за борба с корупцията, включително 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405 
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Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI), Кимбърлийския 

процес, Международната конференция за региона на Големите африкански езера 

(ICGLR), принципите, залегнали в Глобалния договор на ООН за предприятията, 

ръководните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, както и насоките 

на ОИСР за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на полезни 

изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони; припомня 

задължението на държавите производителки по-специално за въвеждане и 

прилагане на подходящо законодателство, включително в областта на 

установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията; 

11. припомня програмата с цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г. и нейните 

подходи за устойчиво производство, устойчиво потребление и достоен труд и 

призовава Комисията да представя по прозрачен начин връзката с всяка една 

съответна ЦУР в своите доклади; отново призовава Комисията и държавите членки 

да използват търговията за насърчаване на устойчивото развитие и доброто 

управление в съответствие с принципите на съгласуваност на политиките за 

развитие; подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения на ЕС с 

развиващите се държави следва да са съгласувани с целите за устойчиво развитие; 

потвърждава отново правото на развиващите се държави да регулират 

инвестициите, така че да се гарантират отговорности и задължения за всички 

инвеститори, включително чуждестранните инвеститори, с цел да се защитят 

правата на човека и трудовите и екологичните стандарти; 

12. призовава Комисията да продължи да включва ратифицирането на основните 

стандарти на МОТ, на стандартите за инспектиране на здравословните и безопасни 

условия на труд, както и свободата на събиранията и сдруженията, в обсъжданията 

относно продължаването на преференциалната търговия с държави, свързани с 

глобалната верига на доставките, включително за сектора на конфекцията, да 

укрепи конвенциите в областта на правата на човека, труда и околната среда в 

рамките на общата система за преференции (ОСП) и да гарантира, че условията 

относно правата на човека, свързани с едностранни търговски преференции, като 

например ОСП и ОСП+, се прилагат и следят ефективно; 

13. за целта призовава Комисията да отдава повече тежест на констатациите в 

докладите на МОТ и на констатациите на надзорните ѝ органи при осъществяването 

на своите дейности по мониторинг и оценка, а също и да установи по-добра връзка с 

местните структури на МОТ и Организацията на обединените нации в държавата 

бенефициент, така че да бъдат изцяло взети предвид техните мнения и опит; 

призовава Комисията да въведе в предстоящата реформа на правилата на 

ОСП/ОСП+ тарифни преференции за стоки, за които е доказано, че са произведени 

по устойчив начин; отново отправя призив за създаването на етикет „продукт без 

нарушения“; 

14. насърчава Комисията и държавите членки да включат обвързващи мерки в 

споразуменията за свободна търговия с развиващите се държави с цел да подкрепят 

техните социални и екологични стандарти, както и правата на човека и трудовите 

права, включително програмата на МОТ за достоен труд; подчертава 

необходимостта да се подобри ефективността на обвързването със социални и 

екологични условия в двустранните и регионалните споразумения чрез по-голямо 
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участие на и консултация със социалните партньори и гражданското общество в 

преговорите и прилагането на разпоредби, отнасящи се до труда, и систематичното 

използване на всеобхватни ex ante и ex post оценки на въздействието върху 

устойчивата търговия, включително в областта на правата на човека; 

15. приветства практиката да се включва отговорност за зачитането на правата на 

човека в обвързващите договорни задължения между дружествата и техните 

клиенти и доставчици; отбелязва, че в повечето случаи изпълнението на такива 

изисквания може да бъде налагано по съдебен ред; 

16. приветства редицата многообещаващи инициативи, предприети от частния сектор, 

като например кодекси за поведение, етикетиране, самооценка и социални одити, и 

признава значението на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 за 

социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за 

многонационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за 

многонационалните предприятия като инструменти, които могат да мобилизират 

отговорността в стопанската дейност на предприятията; призовава дружествата, 

независимо от това дали са европейски или не, да извършват надлежна проверка в 

областта на правата на човека и да интегрират резултатите във вътрешните 

политики и процедури, като разпределят по съответния начин и надлежно прилагат 

ресурсите и правомощията; подчертава, че това изисква разпределянето на 

достатъчно ресурси; подчертава, че прозрачността и съобщаването на предприетите 

мерки за избягване на нарушения на правата на човека в трети държави са от 

решаващо значение, за да се осъществява правилен демократичен контрол и да се 

предостави възможност на потребителите да правят избор въз основа на фактите; 

17. изразява дълбока загриженост относно случаите на нарушения на правата на човека 

и заплахи за устойчивостта на околната среда, които са резултат от управленските 

решения на някои корпорации, както и във връзка с това, че съответните 

корпорации печелят от нарушения на правата на човека, като например 

заграбването на земя или разселвания, извършени и от трети страни; 

18. припомня, че предприятията със стопанска цел следва да създадат механизми за 

подаване на жалби на оперативно ниво за работниците, засегнати от техните 

дейности, включително в зони за преработка на продукция за износ, и отново 

отправя призив за премахването на всички пречки, пред които са изправени 

жертвите на нарушения на правата на човека, търсещи средства за правна защита; 

отново отправя призив към ЕС и държавите членки в тази връзка да предприемат 

подходящи стъпки за преодоляване на правните, процедурните и институционални 

пречки пред достъпа до ефективни средства за правна защита, с които се сблъскват 

тези жертви; 

19. горещо приветства изготвянето на обвързващ договор на ООН за стопанската 

дейност и правата на човека, с цел ясното създаване на задължителна и приложима 

правна уредба за начина, по който правителствата и предприятията трябва да 

защитават и отстояват правата на човека и задълженията си по отношение на 

социалните и екологичните стандарти на всички етапи от веригата на доставки, 

независимо от държавата, в която се извършва производството, и националността на 

корпорацията; 
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20. повтаря призива си към държавите членки и самия ЕС да насърчават и участват 

активно в този процес; призовава Комисията да изготви законодателно предложение 

за обвързващи задължения за надлежна проверка за веригите на доставки, които са в 

съответствие с насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и редицата 

секторни насоки на ОИСР и да определи всеобхватни мерки за етикетиране, за да се 

гарантира по-подробна информация за потребителите относно съдържанието и 

произхода на крайните продукти, продавани на пазара на ЕС, по цялата им верига 

на доставки; 

21. призовава държавите членки и Комисията да задължат дружествата, използващи 

суровини или стоки, които биха могли да произхождат от засегнати от конфликт 

зони, да разкриват своите източници и използването на такива суровини, както и да 

се гарантира тяхната проследимост по прозрачен начин; във връзка с това 

приветства наскоро приетия нов регламент за полезните изкопаеми от засегнати от 

конфликт зони и настоятелно призовава Комисията да представи законодателни 

предложения с цел да се разшири прилагането на тази практика на задължителна 

надлежна проверка и за други сектори, като например сектора на конфекцията; 

22. посочва, че в тази област, освен вноса и износа на полезни изкопаеми и метали, 

прозрачните договорености, уреждащи правата на експлоатация и митата, са от 

жизненоважно значение за развитието на засегнатите от конфликт или 

високорискови зони; поради това подчертава необходимостта да се изготви преглед 

на съществуващите мерки във връзка с корпоративната социална отговорност, 

които се прилагат от европейските предприятия, и да се подобрят координацията и 

обменът на информация и най-добри практики с цел да се предостави възможност 

добрите практики да се установяват по-ефективно и да се допринесе за създаването 

на обща рамка за действие на европейско равнище; призовава Комисията да засили 

инициативите за корпоративна социална отговорност и надлежната проверка по 

цялата верига на доставка; 

23. настоятелно призовава Комисията да действа бързо, като следва подробните 

предложения, съдържащи се в резолюцията на Парламента относно корпоративната 

отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави, приета 

на 25 октомври 2016 г.1. 

  

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0405. 
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