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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че спазването на основните трудови стандарти и на програмата за 
достоен труд на МОТ, както и на Насоките на ОИСР за мултинационалните 
предприятия и Глобалния договор на ООН,  може да има положително отражение 
върху икономиката на дадена страна чрез гарантирането на социално-политическа 
стабилност и чрез повишаването на равнището на умения на работната сила в 
страната; в този контекст изразява убеждение, че включването на социална клауза в 
споразуменията на СТО е от изключителна важност, тъй като трудовите стандарти 
са от съществено значение за постигане на Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) и за подпомагане на вътрешното развитие в бедните страни; отбелязва, че 
социалните разпоредби в преференциалните търговски споразумения, сключени от 
ЕС, са представени по-скоро като цели за постигане, отколкото като обвързващи 
ангажименти за прилагане, и че не е предвиден истински механизъм за прилагането 
им; затова подчертава колко е важно да бъдат взети конкретни мерки, за да се 
гарантира, че социалните разпоредби в преференциалните търговски споразумения, 
сключени от ЕС, ще се постигат и ще подлежат на подходящ мониторинг, преглед и 
прилагане;

2. призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да окажат натиск върху 
европейските дружества с присъствие в развиващите се страни да играят ролята на 
модел за социална отговорност и за насърчаване на достойни условия на труд;

3. подчертава, че в няколко страни със статут ОСП+ има данни за многократни 
нарушения на основни трудови стандарти, което обаче не е довело до прекратяване 
на преференциите; счита, че неналагането на условия подкопава амбицията на ЕС за 
насърчаване на социалната политика и основните трудови стандарти в световен 
мащаб и противоречи на принципа за съгласуваност на политиките за развитие;

4. отчита, че въпреки че международната тенденция в двустранните търговски 
споразумения постепенно се изменя в посока към по-голямо приемане на трудовите 
и социалните стандарти, обвързани с търговските програми, в споразуменията за 
свободна търговия като цяло социалните стандарти се споменават твърде рядко; 
изразява съжаление, че ЕС не разполага с хомогенна формула за „социална клауза“, 
която да бъде включена във всички двустранни търговски споразумения; 
настоятелно призовава ЕС да включва социална клауза в съответствие с другите 
международно приети и признати стандарти (напр. основните трудови стандарти на 
МОТ ) във всички споразумения на ЕС за международна търговия, включително 
онези, които попадат в обхвата на СТО;

5. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят инициативи, насочени към 
насърчаване на продуктивна заетост, инвестиции в човешки ресурси, механизми за 
преразпределение, социална защита, равенство между половете, социален диалог и 
ефективно упражняване на права на работното място;
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6. насърчава страните по споразуменията за свободна търговия да продължават да 
приемат пълната и продуктивна заетост и достойния труд за всички като основен 
елемент на устойчивото развитие за всички държави и като приоритетна цел на 
международното сътрудничество, както и да насърчават развитието на 
международната търговия по начин, който да способства за пълната и продуктивна 
заетост и достоен труд за всички в съответствие с Декларацията на министрите от 
Икономическия и социален съвет на ООН от 2006 г. относно целите за пълна 
трудова заетост и достойни условия на труд;

7. призовава страните по споразуменията за свободна търговия да се ангажират, 
съгласно задълженията, произтичащи от членството в МОТ и Декларацията на МОТ 
за основните принципи и права на работното място и последващите я мерки, приети 
от Международната конференция по труда на нейната 86-та сесия през 1998 г., да 
уважават, насърчават и осъществяват в своите закони и практики принципите, 
свързани с основните права, а именно:
а) свобода на сдружаване и реално признаване на правото на колективно 

договаряне;
б) премахване на всички форми на принудителен или задължителен труд;
в) ефективна забрана на детския труд; както и
г) премахване на дискриминацията, свързана със заетостта и професията;

8. отбелязва, че присъединяването към конвенциите на МОТ зависи от отделните 
страни и държави-членки, но изразява съжаление за незадоволителното прилагане и 
изпълняване на социалните стандарти, особено на конвенциите на МОТ и 
принципите за корпоративната социална отговорност (КСО), в редица от страните 
партньори на ЕС; съответно насърчава ЕС да вземе мерки, за да обезпечи 
ефективното прилагане на социалните стандарти; подчертава, че МОТ позволява да 
се налагат търговски санкции на страни, които не спазват международните си 
задължения; призовава ЕС да следва базиран на стимули и санкции подход в 
контекста на двустранните и регионалните споразумения, за да гарантира, че 
социалните разпоредби на преференциалните споразумения на ЕС се прилагат 
ефективно; подчертава, че ОСП и ОСП+ следва да подлежат на последователен 
мониторинг и че процесът на мониторинг следва да стане по-прозрачен;

9. приветства системата на МОТ за надзор на международните трудови стандарти, 
която е единствена по рода си на международно равнище и спомага да се гарантира, 
че страните прилагат конвенциите, които са ратифицирали; подчертава, че в случай 
на възникване на проблем МОТ следва да съдейства на страните посредством 
социален диалог и техническа помощ;

10. отбелязва, че в своите търговски споразумения ЕС вече се е ангажирал с 
насърчаването на достойни условия на труд и с борбата срещу експлоатацията, но 
също така отбелязва, че ЕС не налага евентуалната условност, включена в много от 
двустранните и регионалните споразумения за свободна търговия; настоятелно 
призовава ЕС, в тази връзка, да интегрира социалната политика в контекста на 
Европейската служба за външна дейност и да обезпечи ратифицирането и 
прилагането на основните трудови стандарти, като същевременно се избягват 
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дерогациите от общото регламентиране, напр. в зоните за обработка на стоки за 
износ, тъй като подобни изключения водят до риск от надпревара за достигане на 
най-ниски равнища, което е в ущърб на определени социални стандарти;

11. настоява, че търговските преговори, водени в рамките на СТО, не трябва да излагат 
на риск социалното развитие; отново подчертава, че МОТ следва да може да 
представя експертни доклади пред СТО при търговски спорове;

12. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават доброто управление във 
финансовата, данъчната и съдебната сфера като начин за засилване на социалното 
измерение на глобализацията;

13. припомня, че КСО е концепция, според която дружествата доброволно включват 
социални и екологически съображения в своята бизнес стратегия; отбелязва, че 
изпълнението на практики, свързани с КСО, може да възстанови доверието в 
бизнеса, което е от ключово значение за социалната пазарна икономика на Европа;
при все това отбелязва, че поради разнородността на понятието за КСО, тъй като 
различните дружества са разработили различни стандарти по отношение на 
социалното счетоводство, одита и отчитането, възниква въпросът за сравнимостта;
отчита усилията, положени от ЕС за прилагане на по-общи насоки за дефинирането 
и ползването на КСО; при все това посочва, че понятието все пак остава разнородно 
и хетерогенно; настоятелно призовава ЕС да предприеме конкретни действия на 
международните форуми, за да промени КСО от чисто доброволен подход и да 
набележи ясни правни задължения за корпорациите по отношение на правата на 
човека и основните трудови стандарти, както и ефективни начини за търсене на 
отговорност от тях в случай на неспазване; счита например, че когато 
мултинационалните дружества поискат от държавите-членки инвестиционни 
гаранции, държавите-членки следва да обвържат тези гаранции с изпълнението на 
официалните насоки за КСО;

14. призовава Комисията и държавите-членки да разработят проактивен подход за 
справяне със социалните последици от приспособяването и преструктурирането, 
свързани с глобализацията;

15. призовава Комисията да подкрепя основните конвенции на МОТ по по-проактивен 
начин и да открие гореща телефонна линия на ЕС за детския труд, на която 
гражданите да могат да подават сигнали за европейски дружества, използващи 
детски труд където и да било по света; счита, че тази гореща линия следва да 
разполага с малък, но достатъчен капацитет за провеждане на изследвания, който да 
й дава възможност а) да публикува годишен доклад за установените от нея факти и 
б) да съдейства на европейските дружества в усилията им да премахнат детския 
труд от своите снабдителни вериги;

16. призовава настоятелно ЕС да предприеме подходящи мерки на международно 
равнище за борба срещу социалния дъмпинг, който се наблюдава в бизнес 
практиките в някои страни, както в ЕС, така и в трети държави, на които ЕС 
предоставя своята помощ за развитие;
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17. посочва необходимостта от откриване на подходящ баланс между увеличаването на 
конкурентоспособността на промишлеността и справянето с въздействието на 
бизнеса върху околната среда и обществото; приветства инициативите, предприети 
от Комисията за включване на корпоративната социална отговорност като част от 
стратегията Европа 2020 за разумен, устойчив и приобщаващ растеж.
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