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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. отбелязва, че поради разнородността на понятието „корпоративна социална 
отговорност“ (КСО), тъй като различните дружества са разработили различни 
стандарти относно счетоводството, одита и отчитането, е трудно да се сравнят 
равнищата на КСО; подчертава, че международно приетото регулиране в контекста 
на КСО би създало доверие и справедливост в бизнес отношенията и има 
предимствата на сигурността, прогресивната изпълнимост, универсалността и 
овластяването на заинтересованите страни; 

2. изразява съгласие с Комисията, че КСО трябва да включва правата на човека, 
трудовите практики и практиките на заетостта, въпросите, свързани с околната 
среда (напр. биологичното разнообразие, изменението на климата, ресурсната 
ефективност), и борбата с подкупите и корупцията, т.е. чрез добро управление в 
областта на данъчното облагане (а именно прозрачност, обмен на информация и 
лоялна данъчна конкуренция); 

3. припомня, че КСО включва широк спектър социални стандарти, но те са много 
слабо подчертани поради липса на установени показатели, които да позволяват да 
се измери социалният напредък; 

4. подчертава, че предприятията, които са се ангажирали с КСО, следва да се 
идентифицират лесно от инвеститорите и потребителите, за да се насърчат в 
усилията им;

5. подчертава необходимостта ЕС да проучи възможността да въведе съответна марка 
или етикет, който да съпровожда наименованието на предприятието или на 
съответния продукт, така че предприятията, които са се ангажирали с КСО, да бъдат 
лесно разпознаваеми; 

6. посочва, че КСО е най-доброто средство за дружествата да покажат своята 
ангажираност, солидарност и отговорност към обществото и че също така е от 
съществено значение за постигането на целта за съгласуваност на политиките за 
развитие (СПР); приветства ангажимента на Комисията за насърчаване на КСО при 
пълно съответствие с действащите международни насоки, включително наскоро 
актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, десетте 
принципа на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 с насоки относно 
социалната отговорност, Тристранната декларация на Международната организация 
на труда за принципите относно многонационалните предприятия и социалната 
политика и Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека; въпреки 
това изразява съжаление, че тонът на КСО е в повечето случаи незадължителен;

7. изразява съжаление за неосведомеността на МСП относно съществуването на 
Глобалния договор, с който предприятията поемат ангажимента да приведат своите 
дейности и стратегии в съответствие с десетте общоприети принципа относно 
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правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията; 

8. подчертава, че Глобалният договор на ООН и стандартът ISO 26000 не са 
достатъчно пригодени към потребностите на МСП, което прави цялата идея за КСО 
по-неефективна в ЕС; 

9. подчертава необходимостта да се обмисли на европейско и национално равнище как 
данъчните стимули биха могли да насърчат КСО сред по-голям брой предприятия;

10. подчертава, че като чисто доброволен ангажимент КСО може да се окаже 
недостатъчна, за да се справи с вторичните ефекти в резултат от дейностите на 
многонационалните субекти, включително нарушенията на правата на човека и 
влошаването на състоянието на околната среда; отново призовава чуждестранните 
инвеститори и дружества, развиващи дейност в развиващите се страни, изцяло да 
спазват международните правнообвързващи задължения по отношение на правата 
на човека, стандартите в областта на околната среда и основните трудови стандарти 
на МОТ, както и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; 
призовава политиките в областта на КСО да включват също и специфични мерки за 
справяне с незаконната практика на вписване на работници в черен списък и 
лишаването им от достъп до заетост, което често се дължи на тяхното членство и 
дейности в синдикати или роля на представители по въпросите на здравеопазването 
и безопасността; 

11. подчертава, че дружествата следва да бъдат насърчавани в прилагането на практики, 
свързани с КСО, и че дружествата, които вече са приложили такива практики, 
следва да се насърчават в осъществяването на целите на КСО; изисква от Комисията 
да обмисли стимули, като например даването на предимство във възлагането на 
обществени поръчки на ЕС, с цел дружествата да видят в КСО възможност, а не 
заплаха;

12. подчертава, че КСО следва да доведе до ясни ангажименти за зачитане на правата, 
защитата и благосъстоянието на работниците, с показатели за изпълнението и ясни 
критерии за измерване на подобренията, и че следва да се предвидят механизми за 
обективен, приобщаващ и прозрачен мониторинг и ефективна отчетност и 
принудително изпълнение с цел справяне със случаите на неспазване, включително 
по-отворена и ясна процедура за подаване и разглеждане на жалби и за 
предприемане на разследване, когато е необходимо; 

13. отново заявява, че КСО следва да се прилага за всички предприятия, за да се 
създадат справедливи и равнопоставени условия; изтъква обаче, че начинът, по 
който добивната промишленост осъществява дейност в развиващите се държави, 
изисква да се отиде отвъд доброволния подход; подчертава, че инвестициите от 
петролната промишленост в Нигерия са добър пример за ограниченията на КСО във 
вида в който се прилага понастоящем, когато дружествата не са успели да 
предприемат инициативи за КСО с цел създаване на устойчиви бизнес практики или 
да допринесат за развитието на приемащите ги държави; решително подкрепя 
законодателното предложение за отчитане по държави, основано на стандартите на 
Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП), отчитане 
относно продажбите и печалбите, както и относно данъците и приходите, с цел 
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възпиране на корупцията и предотвратяване на избягването на данъчно облагане; 
призовава европейските добивни предприятия, развиващи дейност в развиващите се 
страни, да изиграят ролята на модел за социална отговорност и насърчаване на 
достойни условия на труд;

14. призовава Комисията да предприеме допълнителни инициативи с цел отключване и 
засилване на потенциала на КСО в борбата с изменението на климата (чрез 
обвързването й с ресурсната и енергийната ефективност), например в процесите на 
закупуване на суровини от дружествата; 

15. изтъква, че КСО следва да важи за цялата световна верига на доставки, 
включително на всички нива на подизпълнение и независимо дали за доставката на 
стоки, работници или услуги, че следва да включва разпоредби за разширяване на 
защитата, така че да обхваща и работниците мигранти, предоставяните от агенции 
работници и командированите работници, и че следва да се основава на 
справедливо заплащане и достойни условия за труд и да гарантира правата и 
свободите на синдикатите; счита, че идеята за отговорното управление на веригата 
на доставки трябва да се доразработи като механизъм за осъществяване на КСО; 

16. счита, че за да окаже реално въздействие върху намаляването на бедността, 
програмата за КСО трябва да постави акцент също върху МСП, тъй като тяхното 
кумулативно социално и екологично въздействие е значително; 

17. счита, че дружествата от ЕС следва да носят правна отговорност и че между тях и 
техните дъщерни дружества и организациите под техен контрол в развиващите се 
държави следва да се прилагат различни видове механизми за отчетност и 
отговорност; приветства още работата на гражданското общество на ЕС, което е 
активно ангажирано в повишаването на осведомеността за нарушенията, 
извършвани от тези дружества в чужбина; 

18. настоява, че е задължение на държавата да осигури защита срещу нарушенията на 
правата на човека и трудовите права, включително от страна на предприятия, да 
държи дружествата отговорни, да отстоява свободата на сдружаване и правото на 
колективно преговаряне и да осигури на жертвите достъп до правосъдие; призовава 
Комисията да осигури ефективни меки за привеждане в действие на рамката на 
ООН „Защита, зачитане и обезщетяване“, предложена от Джон Раги, специален 
представител на ООН за бизнеса и правата на човека;

19. подчертава, че по-доброто прилагане на ръководните принципи на ООН за бизнеса 
и правата на човека ще спомогне за постигането на целите на ЕС по отношение на 
конкретни въпроси, свързани с правата на човека, и на основни трудови стандарти; 
затова призовава ЕС да се стреми към ясна международна правна рамка относно 
отговорностите и задълженията на предприятията по отношение на правата на 
човека;

20. приветства факта, че броят на дружествата, които оповестяват информация за 
своите резултати по отношение на екологичните, социалните и управленските 
въпроси (ESG), е нараснал значително през последните години; посочва обаче, че 
отчитащите се дружества все още представляват само малък дял от глобалния 
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бизнес; отбелязва, че въпреки че Директивата на ЕС за осъвременяване на отчетите 
(2003/51/ЕО)1 гарантира минимално равнище на оповестяване на финансови и 
нефинансови ключови показатели за резултата от дейността, тя не поставя никакви 
изисквания по отношение на вида показатели, които да бъдат включени в 
годишните доклади; призовава Комисията да проучи допълнителни възможни 
мерки за засилване на оповестяването на ESG информация на европейско равнище; 

21. подчертава, че помощта от ЕС за правителствата на трети държави при прилагането 
на социални и екологични разпоредби и ефективните режими на инспекция са 
необходимо допълнение за постигането на напредък по отношение на КСО на 
европейските предприятия в световен мащаб; 

22. подчертава, че социално отговорните инвестиции (СОИ) са част от процеса на 
прилагане на КСО в инвестиционните решения; отбелязва, че понастоящем не 
съществува общоприето определение за СОИ, но те обикновено съчетават 
финансовите цели на инвеститорите с техните опасения относно социалните, 
екологичните и етичните въпроси и въпросите, свързани с корпоративното 
управление; 

23. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат 
допълнителни политически инициативи с цел повишаване на осведомеността и 
засилване на развитието на СОИ, например като вземат предвид правната 
формулировка за определяне на минимални стандарти за СОИ, особено в рамките 
на обхвата на инвестиционните и търговски споразумения на ЕС с развиващите се 
държави; 

24. отбелязва, че КСО е механизъм, чрез който работодателите могат да подкрепят 
своите работници и местните общности в развиващите се държави, и че може да 
гарантира, че печалбите се поделят справедливо, за да се постигнат устойчиво 
икономическо и социално благоденствие и да се изведат повече хора от състоянието 
на бедност, особено във време на финансова криза; изразява съжаление, че 
протоколите за социална намеса в момента са само незадължителен елемент, и 
настоятелно призовава Комисията да ги направи обвързващи;

25. призовава за пълни и активни консултации и участие на представителни 
организации, включително синдикатите, в разработването, прилагането и 
наблюдението на процесите и структурите на предприятията по отношение на КСО, 
включително чрез постоянното развитие на уменията и квалификациите на 
работниците чрез обучение и учене през целия живот, при което работата с 
работодателите следва подход на истинско партньорство.

                                               
1 ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16
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