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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства факта, че новото определение, установено в съобщението на Комисията 
от 25 октомври 2011 г. относно корпоративната социална отговорност (КСО), 
подчертава, че спазването на приложимото законодателство и колективните 
трудови договори представлява предпоставка за отговорни действия и конкретизира 
необходимата рамка за корпоративната отговорност чрез изискването за 
интегриране на „социалните въпроси и въпросите на околната среда, етиката, 
правата на човека и потребителите“ в операциите и в основната стратегия на 
предприятията, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни; отново 
заявява, че КСО трябва да обхваща и дейността на предприятията спрямо и в трети 
държави;

2. приветства усилията на Европейския съюз и на неговите държави членки да 
приведат в съответствие своите политики с актуализираните през 2011 г. Насоки на 
ОИСР за мултинационалните предприятия, както и с Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека1 и подчертава, че тези усилия, особено в 
областта на глобалните стопански дейности, все още не са равнозначни на цялостен 
ангажимент за спазване и преразглеждане на съответните екологични и социални 
стандарти и стандарти за правата на човека;

3. изтъква колко е важно да се вземе под внимание цялата верига на снабдяване при 
оценяването на спазването от страна на дадено предприятие на изискванията за 
социална отговорност; счита, че е от съществено значение да се определят 
ефективни и прозрачни показатели, които да позволяват извършването на оценка на 
точното въздействие на дейностите на предприятията от системна гледна точка;

4. настоява всички 27 държави членки да ускорят преразглеждането на своите 
национални планове за действие относно корпоративната социална отговорност, 
както и разработването на национални планове, прилагащи съответните насоки на 
ОИСР и ръководни принципи на ООН, които следва да бъдат финализирани най-
късно до декември 2013 г.; счита, че държавите членки следва да гарантират, че тези 
планове се изготвят с участието на всички съответни заинтересовани страни, 
включително НПО, гражданското общество, профсъюзите, организациите на 
работодателите и националните институции за правата на човека (НИПЧ); 
призовава ЕС да улесни извличането на поуки от опита на държавите членки, които 
понастоящем провеждат този процес; насърчава държавите членки да вземат 
пример от насоките, съдържащи се в стандарта ISO 26000, от последната версия на 

                                               
1 Съвет на ООН по правата на човека, 17-а сесия, 21 март 2011 г., доклад на специалния представител на 

генералния секретар по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други 
стопански предприятия, John Ruggie: „Ръководни принципи за бизнеса и правата на човека: прилагане 
на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ (A/HRC/17/31) (наричани 
по-нататък: „ръководни принципи на ООН“).
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насоките на Глобалната инициатива за отчетност и от насоките, разработени от 
Европейската група на националните институции за правата на човека;

5. подчертава, че КСО на предприятията както в рамките на ЕС, така и в трети 
държави следва да обхване също така области като организацията на труда, 
качеството на заетостта, равните възможности, социалното приобщаване, борбата 
срещу дискриминацията и постоянното обучение;

6. призовава за по-голяма съгласуваност между политиките на равнище ЕС чрез 
привеждането на възлагането на обществени поръчки, експортното кредитиране, 
доброто управление, конкуренцията, развитието, търговията, инвестициите и 
другите политики и споразумения в съответствие с международните стандарти за 
правата на човека, социалните и екологичните стандарти, установени в съответните 
насоки и принципи на ОИСР и ООН; във връзка с това призовава за сътрудничество 
с органите, представляващи работниците, работодателите и потребителите, като 
същевременно се ползват съответните консултации на НИПЧ, като например 
представянето на Европейската група на националните институции за правата на 
човека пред комисията относно правата на човека и обществените поръчки; 
призовава за съдържателни и подходящи оценки на въздействието на законодателни 
предложения за потенциални несъответствия с ръководните принципи на ООН и 
настоява за координиране с работната група на ООН за бизнеса и правата на човека 
с цел да се избегнат коренно различни и непоследователни тълкувания на тези 
ръководни принципи; припомня, като същевременно признава значението на 
рамката на ООН относно правата на човека за КСО, важността на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, включително на член 16 от нея, който 
гарантира основното право на стопанска инициатива — право, което следва да бъде 
взето надлежно предвид и да служи като отправна точка в подкрепа на политиките 
за КСО в ЕС; подчертава, че е важно да се намери баланс между свободата на 
стопанска инициатива и другите права, гарантирани от Хартата, както и 
международно признати принципи и насоки за КСО; във връзка с това приветства 
усилията на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за събиране 
на доказателства и експертен опит относно съществуването и тълкуването на 
свободата на стопанска инициатива;

7. поема ангажимент да продължи непрекъснато да увеличава своите очаквания, че 
институциите и длъжностните лица на ЕС, включително специалният представител 
на ЕС по правата на човека, както и специалните представители на ЕС за отделни 
държави и региони, полагат усилия социалните и екологичните стандарти, както и 
стандартите за правата на човека да заемат важно място във всички външни 
отношения и действия на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да 
провеждат оценки на въздействието върху основните права преди сключването и по 
време на оценката на многостранни и двустранни споразумения за търговия и 
инвестиции и при предоставянето на помощ за развитие и да гарантират, че тези 
права се спазват;

8. признава, че националните институции за правата на човека, които са в 
съответствие с принципите от Париж, се намират в добро положение да предоставят 
подкрепа за прилагането на ръководните принципи на ООН и да улесняват, и дори 
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да гарантират, достъпа до правни средства за защита; призовава ЕС и неговите 
държави членки да признаят националните институции за правата на човека, наред с 
предприятията и органите, представляващи работниците, работодателите и 
потребителите, като важни партньори за лансирането на програмата за правата на 
човека и бизнеса, за развиване на връзки между предприятията, държавата и 
гражданското общество и за насърчаване на международно признати социални и 
екологични стандарти и насоки, както и на такива в областта на правата на човека; в 
този контекст призовава държавите членки да укрепят и, ако е необходимо, да 
разширят мандатите на НИПЧ с цел те да станат по-ефективни или ако не 
съществуват НИПЧ, които са в съответствие с принципите от Париж, да 
предприемат стъпки за тяхното създаване, и призовава ЕС да разработи подходяща 
стратегическа подкрепа; поема ангажимент да установи редовна ежегодна размяна 
на мнения с НИПЧ в рамките на комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи и/или на подкомисията по правата на човека, като се надгражда на 
опита от размяната на мнения на подкомисията по правата на човека относно 
„Срещата на високо равнище между ЕС и омбудсманите от източното партньорство 
през 2011 г.“ и да допълни тези размени на мнения с целенасочени семинари в 
областта на правата на човека и бизнеса;

9. приветства приемането на 14 юни 2012 г. на Препоръка № 202 относно 
националните минимални равнища на социална закрила от страна на 
Международната организация на труда; поема ангажимент да включи въпроса 
относно правата на човека и КСО в дневния ред на предстоящите срещи на ЕС с 
трети държави, особено с тези, с които ЕС има специални отношения; призовава 
КСО да бъде включена в договорните отношения на ЕС с трети държави и изисква, 
ако е необходимо, да се извърши писмен превод на ръководните принципи на ООН, 
като се използва капацитетът на ЕП или на другите институции на ЕС;

10. призовава ЕС, и по-специално Комисията, да гарантира, че финансовите 
инструменти, включително Европейският инструмент за демокрация и права на 
човека (ЕИДПЧ), разглеждат НИПЧ, които са в съответствие с принципите от 
Париж, като ключови партньори за постигането на своите цели, и да им оказва 
подкрепа за ефективното използване на тяхното уникално положение и експертния 
им опит в областта на правата на човека с цел създаване на пространство за диалог 
между различните заинтересовани страни, включително държавни органи, 
гражданското общество и бизнеса, като за тази цел:

(1) да гарантира, че въпросът относно КСО и правата на човека присъства сред 
приоритетите на отделните финансови инструменти съгласно новата 
многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.; както и

(2) да разработи специфична подкрепа съгласно ЕИДПЧ за обучение и цялостно
изграждане на капацитет в областта на КСО и правата на човека за организации 
на гражданското общество, НИПЧ, защитници на правата на човека, профсъюзи, 
както и други организации за правата на човека;

11. настоява, че с цел да се гарантира, че прилагането на новата стратегия на ЕС за КСО 
насърчава интересите на обществото в цялото му многообразие, зачитането на 
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правата на човека и курс към устойчиво и приобщаващо възстановяване и напредък, 
насоките на ЕС относно оповестяването на нефинансова информация (включително 
на информация относно околната среда, социалната сфера и управлението) от 
страна на дружества трябва да гарантират прозрачност чрез осигуряването на ясна, 
недвусмислена, обща и предварително установена рамка, позоваваща се конкретно 
на правата на човека, която е изцяло в съответствие с насоките и  принципите на 
ОИСР и ООН и се базира на обективни показатели, които се отнасят до: равенство 
между жените и мъжете, включително въпроси като например разликите в 
заплащането между половете и дела на жените, заемащи ръководни длъжности;
заплатите на младите хора; възможността работниците да се сдружават в 
профсъюзи и да водят колективни преговори; ефективни гаранции за безопасност на 
работното място; както и уврежданията;

12. призовава ЕС да разгледа разликите във вътрешния капацитет и експертен опит чрез 
прилагането на важни програми за обучение в областта на правата на човека и 
бизнеса във всички институции на ЕС и във всички области на политиките на ЕС;

13. отново отправя своя призив към ЕС и неговите държави членки за подобряване на 
прилагането на съществуващото законодателство, разглеждащо въпроси относно 
КСО и правата на човека, както и за разработване на допълнителни решения, 
целящи установяване на равнопоставени условия на конкуренция за националните 
стопански предприятия и тези от трети държави, с цел борба със социалния 
дъмпинг;

14. призовава за стандарти за надлежна проверка на правата на човека и на веригата на 
доставки на равнище ЕС, които, наред с другото, отговарят на изискванията, 
определени в Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за 
доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, 
като разглеждат, наред с други въпроси, области със значителен потенциал за 
отрицателно или положително въздействие върху правата на човека, като например 
глобални и местни вериги на доставки, полезни изкопаеми от зони на конфликт, 
възлагане на подизпълнители, заграбване на земя и региони, в които трудовото 
право и закрилата на работниците са недостатъчни или където се произвеждат 
продукти, които са опасни за околната среда и здравето; приветства вече 
установените от ЕС програми, и по-специално програмите за правоприлагане, 
управление и търговия в областта на горите (FLEGT) в сферата на горското 
стопанство, и подкрепя частните инициативи, като инициативата за прозрачност в 
добивните промишлености (ИПДП);

15. отправя искане когато ЕС или неговите държави членки са партньори в бизнеса 
(например в контекста на възлагане на обществени поръчки, предприятия с 
държавна собственост, съвместни предприятия, гаранции за експортно кредитиране 
и мащабни проекти в трети държави), съответствието с насоките и принципите на 
ОИСР и ООН да бъде приоритет, като това се отразява в специфични клаузи, 
носещи последици за дружествата, които явно нарушават социалните и 
екологичните стандарти и стандартите за правата на човека; препоръчва 
предвидената „Платформа на ЕС за външно сътрудничество и развитие“ да участва 
при определянето на условия, предназначени да подобрят качеството и 
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ефективността на външното сътрудничество на ЕС чрез съчетаване на механизми и 
финансови инструменти , както и да играе роля за насърчаване на сътрудничеството 
и координацията между ЕС, финансовите институции и други заинтересовани 
страни в тази област;

16. подчертава значението на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и счита, че трите й стълба — отговорността на държавата да 
предоставя защита срещу нарушенията на правата на човека, корпоративната 
отговорност за зачитане на правата на човека и необходимостта от по-ефективен 
достъп до правни средства за защита, следва да бъдат подкрепени от подходящи 
мерки, които да способстват за тяхното прилагане;

17. подчертава, че предвид размера на дела им в международната търговия 
европейските дружества, техните дъщерни предприятия и подизпълнители играят 
основна роля за насърчаването и разпространението на социалните и трудовите 
стандарти по света; признава, че жалби срещу дружества на ЕС, които извършват 
дейност в чужбина, често се разрешават много по-ефективно на място; препоръчва 
националните контактни точки на ОИСР като установени в държавите механизми, 
нямащи правна сила, които могат да посредничат в широк кръг от спорове в 
областта на бизнеса и правата на човека; при все това призовава за полагане на 
повече усилия от страна на дружествата при разработване на механизми за подаване 
на жалби, които са в съответствие с критериите за ефективност, изложени в 
ръководните принципи на ООН, и за допълнителни авторитетни насоки, които да 
бъдат търсени в международно признати принципи и насоки, по-специално наскоро 
актуализираните Насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия, 10-те 
принципа на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 с насоки относно 
социалната отговорност, както и Тристранната декларация на МОТ за принципите 
относно мултинационалните предприятия и социалната политика;

18. приветства намерението на Комисията да измени разпоредбите на международното 
частно право, съдържащи се в Регламента „Брюксел I“, и по-специално въвеждането 
на принципа „forum necessitatis“; подчертава необходимостта от допълнително 
разработване на ефективен достъп до правни средства за защита на жертвите на 
нарушения на правата на човека вследствие на корпоративни действия извън ЕС 
посредством реформи на регламентите „Брюксел I“ и „Рим II“; призовава за 
ефективни мерки за премахване на съществуващите пречки пред правосъдието, 
например прекомерни разходи за искове, посредством инициативи като например 
разработването на минимални стандарти за колективна защита и решения на 
проблема за „правосубектност с автономен статут“ за дружествата;

19. призовава за разработване на по-ефективни стандарти за прозрачност и отчетност за 
технологичните дружества в ЕС във връзка с износа на технологии, които могат да 
се използват за нарушаване на правата на човека или за действия срещу интересите 
на ЕС в областта на сигурността;

20. приветства желанието на Комисията да повдигне въпроса за КСО в контекста на 
разширяването; изразява обаче разочарование, че този въпрос не е конкретно 
разгледан в рамките на преговорите за присъединяване със страните кандидатки и 
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не е посочен в съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено 
„Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012—
2013 г.“ (COM(2012)0600);

21. приветства намерението на Комисията да работи за застъпване в световен мащаб, 
международни насоки и допълнително законодателство с цел да се гарантира, че 
предприятията от ЕС оказват положително въздействие в чуждестранните 
общества; отбелязва, че положителното въздействие на предприятията в 
чуждестранните общества може, наред с другото, да бъде измерено от гледна точка 
на достъпа на местното население до ресурси, продоволствената независимост на 
населението и вътрешното развитие на тези общества;

22. призовава за прилагане на принципа за осведоменост относно крайния потребител 
(„know your end user“), за да се предотвратят нарушения на правата на човека нагоре 
или надолу по производствената и пазарната верига.
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