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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 

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

A. като има предвид, че световната търговия с готови облекла се оценява на 2,8 

билиона евро и осигурява работа за близо 75 милиона души; като има предвид, че 

около три четвърти от тези работници са жени; като има предвид, че равенството 

между половете е движеща сила за развитието; като има предвид, че правата на 

жените са в спектъра на правата на човека; като има предвид, че комплексното 

естество на веригите за доставки на облекла води до ниски нива на прозрачност и 

увеличава риска от нарушения на правата на човека и от експлоатация; като има 

предвид, че изплащаните възнаграждения не са достатъчни, за да могат работниците 

да удовлетворят основните човешки потребности на своите семейства; 

Б. като има предвид, че ЕС е ключов фактор като инвеститор, купувач, търговец на 

дребно и потребител в областта на шивашката промишленост и търговията, и 

следователно е в най-добра позиция да обедини многобройните инициативи по цял 

свят, за да се подобри значително положението на десетки милиони работници в 

този сектор и да се създадат равнопоставени условия за всички участници; 

В. като има предвид, че на европейско равнище текстилната и шивашката 

промишленост обхващат 185 000 предприятия, които осигуряват работа на 1,7 

милиона души, като генерират оборот от 166 милиарда евро; като има предвид, че 

ЕС внася около половината от световната продукция на облекла; като има предвид, 

че производството е предимно в страни с развиващи се икономики; 

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

Европейския съюз (ДФЕС) общата търговска политика на ЕС се провежда съгласно 

принципите и целите на външната политика на Съюза; като има предвид, че 

член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие 

и поставя като основна цел изкореняването на бедността; като има предвид, че 

съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички“, определя като 

основа за търговската политика на ЕС три главни принципа – ефективност, 

прозрачност и ценности, и съдържа раздел, специално посветен на отговорното 

управление на веригите за доставки; 

Д. като има предвид, че в член 8 от ДФЕС се определя ясно, че „във всички негови 

дейности, Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване 

на равенството между мъжете и жените“, и като има предвид, че следователно ЕС 

има задължението да интегрира равнопоставеността между жените и мъжете във 

всички свои политики, като се гарантира, че мъжете и жените се възползват в 

еднаква степен от социалните промени, икономическия растеж и създаването на 

достойни работни места, като се премахва дискриминацията и се насърчава 

зачитането на правата на жените по света; 

Е. като има предвид, че 289 души загинаха при пожара в Карачи, Пакистан, през 

септември 2012 г.; като има предвид, че през същата година пожар във фабриката 

„Тазрин Фешънс“ в Бангладеш причини смъртта на 117 души и бяха ранени над 200 

работници; като има предвид, че срутването на сградата „Рана Плаза“ през 2013 г. 
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поради проблеми в конструкцията доведе до 1 129 жертви и причини наранявания 

на близо 2 500 души; 

Ж. като има предвид, че след тези драматични събития значително се увеличиха 

призивите на европейските потребители за подобряване на прозрачността и 

проследимостта по цялата верига за доставки; 

З. като има предвид, че въпреки множеството ангажименти, поети от ЕС, 

международни организации, местни органи и частни оператори, защитата на 

трудовите права в страните доставчици продължава да не съответства на 

международните стандарти; 

И. като има предвид, че от 2015 г. Програмата за достоен труд на Международната 

организация на труда (МОТ) стана неразделна част от новата Програма до 2030 г. за 

устойчиво развитие; 

Й. като има предвид, че много държави членки, като например Германия, 

Нидерландия, Дания и Франция, подкрепиха национални програми; 

К. като има предвид, че всички търговски споразумения, сключени от ЕС, трябва да 

включват глави за амбициозно устойчиво развитие; 

Л. като има предвид, че ЕС трябва да включи сред своите приоритети насърчаването 

на социалните и екологичните стандарти под егидата на многостранни организации 

като Световната търговска организация (СТО) или Г-20, както и във всички свои 

двустранни отношения с трети държави; 

М. като има предвид, че ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и 

правата на човека определят по ясен начин отговорностите на правителствата и 

предприятията, които са задължени да защитават и зачитат правата на човека, 

независимо от съответната точка по веригата за доставки, от държавата, в която се 

извършва производството, и от това дали се касае за държавата на дружеството, 

което е поръчало стоките, или за държавата на доставчика; като има предвид, че ЕС 

се е ангажирал да насърчава приемането на ръководните принципи и да допринася 

за тяхното осъществяване; 

1. изразява съжаление относно факта, че Комисията все още не е представила 

амбициозна водеща инициатива на ЕС относно сектора за производство на облекла, 

която да се ръководи и да бъде приведена в съответствие с насоките на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), така че 

предприятията да могат да следват единен набор от стандарти по отношение на 

надлежната проверка и социалната отговорност, и призовава Комисията да стартира 

подобна инициатива във възможно най-кратък срок; отбелязва в допълнение, че 

понастоящем големият брой съществуващи инициативи в местен, регионален и 

световен мащаб може да доведе до непредвидима среда за предприятията; изтъква 

още, че координирането, обменът на информация и размяната на най-добри 

практики допринасят за подобряването на ефикасността на частните и публичните 

инициативи, свързани с веригата за създаване на стойност, и за постигането на 

положителни резултати по отношение на устойчивото развитие; 
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2. счита, че предложението следва да даде възможност за хармонично сътрудничество 

с международни организации като ООН, СТО, МОТ и ОИСР, като бъдат въведени 

общи дефиниции, което да позволи по-ясни и по-добре координирани действия и 

оценки; призовава за признаването и оползотворяването на съществуващите 

успешни инициативи, например чрез устойчиви обществени поръчки, като достъпът 

до обществените поръчки бъде обвързан с прилагането на схеми за корпоративна 

социална отговорност; в тази връзка с удовлетворение отбелязва „Пакта за 

устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността 

във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш“ (Пакта 

за устойчивост) като крачка напред по отношение на мониторинга, но призовава 

участващите страни да постигнат пълно съответствие; настоява Комисията да 

предприеме действия за отстраняване на недостатъците, посочени в докладите за 

оценка; 

3. поради това подчертава необходимостта от изготвяне на преглед на 

съществуващите мерки за корпоративна социална отговорност, предприети от 

европейските предприятия, за да могат по-ефективно да определят добри практики 

и да допринасят за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; 

припомня във връзка с това, че частният сектор също стартира редица инициативи, 

с цел повишаване на равнището на отговорност, демонстрирана в рамките на 

веригата за доставки; 

4. призовава Комисията да отчита специфичните нужди на МСП, които съставляват 

90 % от европейската промишленост за производство на облекла, като основава 

своя подход на принципа на мащабируемост и като обърне по-специално внимание 

на способността им за осигуряване на проследимост и прозрачност в съответствие с 

насоките на ОИСР, така че МСП да не бъдат подлагани на непропорционални 

тежести; поради това приканва Комисията да създаде специфична помощ за МСП и 

да ги подкрепя с конкретни програми за изграждане на капацитет; счита, че 

европейските МСП и микропредприятия, които участват в разработването на 

инициативата, следва също да получат европейска финансова подкрепа чрез 

програмата COSME; 

5. подчертава необходимостта от интегриран подход за прозрачност и проследимост 

по отношение на събирането на данни относно правата на човека, социалните, 

екологичните и трудовите характеристики, който да се прилага по цялата верига за 

доставки, със стандартизирана методология за измерване на въздействието на 

веригите за създаване на стойност в сектора на облеклата върху устойчивото 

развитие, с цел повишаване на съгласуваността на оценката за корпоративната 

социална отговорност, при която трябва да се вземе предвид разнообразието от 

участници поради сложността на веригата; настоятелно призовава Комисията да 

отиде по-далеч от представянето на работен документ на своите служби; изтъква, че 

в допълнение към насоките на ОИСР, основните области на въздействие са 

обхванати от други инициативи, като например ръководните принципи на ООН 

относно стопанската дейност и правата на човека, френското законодателство за 

задължителните надлежни проверки, проектозаконът на Обединеното кралство за 

борба с робството, както и от някои браншови инициативи, които биха могли да 

послужат като основа за подобна инициатива; 



 

PE592.396v03-00 6/10 AD\1118466BG.docx 

BG 

6. призовава Комисията в това съобщение да обърне специално внимание на 

аспектите, свързани с достъпа до правосъдие, правните средства за защита на 

жертвите и техните семейства, както и защитата на лицата, подаващи сигнали за 

нередности;  

7. припомня, че проследимостта и прозрачността на веригата за доставки могат да 

осигурят важен принос за устойчива промяна и признава, че липсата на достъп до 

информация е съществен фактор, който възпрепятства осведомяването на 

обществеността за нарушенията на правата на човека; следователно отново посочва 

необходимостта от схеми за надлежна проверка, които да обхващат цялата верига за 

доставки, свързвайки всеки продукт със съответните му производители; затова 

призовава Комисията да увеличи проследимостта и прозрачността на веригата за 

доставки в сектора за производство на облекла по реалистичен и балансиран начин, 

което може да се извърши, като същевременно се взема предвид многообразието от 

участници по веригата; препоръчва на потребителите да се предоставя надеждна, 

ясна и съдържателна информация относно устойчивостта; 

8. призовава Комисията, при предстоящия преглед на Регламента за Общата система 

за преференции (ОСП), да въведе тарифни преференции за текстилни продукти, 

които са доказуемо произведени по устойчив начин; счита, че стоките следва да се 

подлагат доброволно на оценка за сертифициране на устойчивостта на тяхното 

производство и че при внос в ЕС следва да се предоставят доказателства за това; 

счита, че по този начин ЕС би могъл да подкрепи усилията на частния сектор за 

постигане на устойчивост на веригата за създаване на стойност в текстилния сектор; 

счита, че това признаване следва да се извършва съгласно установени критерии за 

устойчивост и минимални изисквания по отношение на доказателствата или 

системите за сертифициране; счита, че изискванията за устойчивост следва да се 

основават, наред с другото, на международни конвенции, например основните 

трудови стандарти на МОТ или Конвенцията за биологичното разнообразие; освен 

това счита, че по този начин производството на продукти на справедливата 

търговия (като например продуктите, които са сертифицирани от организацията 

„Международна социална отговорност“ или по стандарта за справедлива търговия в 

текстилния сектор) ще бъде подобрено и стимулирано; 

9. подчертава, че договарянето от ЕС на споразумения за свободна търговия, 

съдържащи амбициозна глава относно устойчивото развитие, представлява 

възможност за ЕС да помогне за подобряване на зачитането на правата на 

работниците, и по-специално на жените, както и да допринесе за премахването на 

всички форми на детски труд и принудителен труд; подчертава, че прилагането на 

споразуменията за свободна търговия улеснява по-специално развитието на диалог 

между предприятията и гражданското общество относно веригата за доставки в 

сектора за производство на облекла, и по този начин може да спомогне за 

подобряване на условията за производство и безопасността на работниците; 

10. припомня, че създаването на схеми, като например специалния насърчителен режим 

за устойчиво развитие и добро управление (ОСП +) на ЕС, чрез изискването за 

ратифициране и прилагане на 27-те конвенции, би могло да спомогне за 

подобряване на положението с правата на работниците, за насърчаване на 

равенството между половете и премахване на детския труд и принудителния труд; в 
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тази връзка подчертава необходимостта от внимателно проследяване на 

прилагането на ОСП + и зачитането на конвенциите от съответните държави; 

11. насърчава ЕС и държавите членки да стимулират чрез инициативата в сектора за 

производство на облекла и други инструменти на търговската политика 

ефективното прилагане на стандартите на МОТ относно възнагражденията и 

работното време, също така заедно с държавите партньори в сектора за 

производство на облекла; освен това призовава ЕС да предоставя насоки и подкрепа 

във връзка с начините за по-добро спазване на тези стандарти, като същевременно 

помага за изграждането на устойчиви предприятия и подобряване на перспективите 

за устойчива заетост; 

12. подчертава, че Пактът за устойчивост, приведен в действие след бедствието в 

сградата „Рана Плаза“, е добра европейска инициатива, която би могла да послужи 

като основа за планирането на нови мерки, в партньорство с трети държави, с оглед 

постигане на целите за подобряване на условията на труд и гарантиране на здраве и 

безопасност на работното място в сектора за производство на облекла; 

13. призовава Комисията да продължи и да засили международното си сътрудничество 

с организации като МОТ, ОИСР и ООН, с цел насърчаване на по-голяма 

отговорност от страна на участниците във веригата за доставки на текстилната и 

шивашката промишленост; 

14. призовава правителствата на страните доставчици да работят с всички 

заинтересовани страни за развитието на индустриалните отношения и колективното 

трудово договаряне и да ангажират производителите за създаването на 

леснодостъпни и ефективни механизми за подаване на жалби, които, съгласно 

международно признатите стандарти, са част от основните гаранции за правилно 

спазване на трудовите стандарти и на правата на човека и допълват средствата за 

правна защита в съответствие с рамката, разработена от специалния представител 

на ООН по въпросите на бизнеса и правата на човека; 

15. призовава Комисията да продължи да насърчава ратифицирането и прилагането на 

основните конвенции на МОТ и Програмата за достоен труд на МОТ; призовава 

Комисията за целта да подкрепи МОТ, органите на местно управление и 

организациите на труда за осигуряването на помощ за изграждане на капацитет в 

индустриалните отношения, както и при прилагането на трудовите права и 

трудовото законодателство, със специален акцент върху премахването на детския 

труд и принудителния труд, както и насърчаването на най-високи стандарти за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

16. насърчава ЕС да развива и провежда диалог с определени трети държави, за да 

помогне за подобряване на правата на работниците и зачитане на правата на човека 

в тези държави; призовава ЕС и държавите членки да подкрепят работата на ООН, 

включително Програмата на ООН за околната среда, като проучат възможността за 

сключване на международен договор, който да подобрява също така ефективността 

на корпоративната социална отговорност в сектора за производство на облекла; 

17. изразява надежда, че предложението на Комисията ще почерпи вдъхновение от 

инициативата „Пакт за устойчивост“, стартирана в Бангладеш след срутването на 
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сградата „Рана Плаза“; 

18. призовава за изясняване на възможностите за общо обозначаване и изключване от 

схемата ОСП + в дадена страна бенефициент на облекла, произведени в зоните за 

експортна преработка, със слаба или несъществуваща закрила на труда; 

19. изразява убеждението си, че възлагането на обществени поръчки е полезен 

инструмент за насърчаване на отговорен сектор за производство на облекла; 

20. посочва, че в световен мащаб работната сила в сектора за производство на облекла 

се състои предимно от жени — около 85 % от заетите в сектора работници са жени, 

които често са изправени пред тежки условия на труд и ниско заплащане; 

следователно призовава за включване на аспекта за равенството между половете в 

инициативата на ЕС в сектора за производство на облекла, по-специално за да се 

гарантира значителен напредък по отношение на равното заплащане, равенството 

между половете, социалните и трудовите права на жените, включително закрила на 

майчинството, както и участието на жените в процеса на колективно договаряне; 

21. отново призовава за извършване на оценки на въздействието върху устойчивостта 

за всяко наскоро договорено споразумение и призовава за събирането на данни, 

разбити по полов признак; 

22. призовава Комисията да започне диалог с многонационалните дружества, 

търговците на дребно и различните търговски марки и да ги насърчи да поемат 

ангажимент за засилване на корпоративната социална отговорност; очаква от 

дружествата от ЕС да гарантират пълно спазване на основните трудови стандарти 

на МОТ в техните вериги за доставки, в съответствие с насоките на ОИСР за 

многонационалните предприятия и тристранната декларация на МОТ относно 

принципите за многонационалните предприятия и социалната политика; настоява те 

да започнат ползотворен диалог с местните работници и организации; приканва 

Комисията да насърчава обмена на добри практики; 

23. признава необходимостта от еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, с 

цел защита на работниците от екологичен и социален дъмпинг; вярва в капацитета 

на ЕС да бъде световен лидер и двигател на промяната, предвид неговата критична 

маса; счита, че единствено въвеждането на многостранна рамка може да 

предотврати нарушенията на правата на човека и на трудовите права; следователно 

насърчава Комисията по време на следващата среща на министерско равнище на 

СТО да работи с международните партньори за стартиране на глобална инициатива. 
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