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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Приветства факта, че социалната клауза в член 9 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) се прилага както в рамките на ЕС, така и извън 
пределите му;

2. Подчертава необходимостта да се гарантира, че социалните разпоредби, залегнали в 
търговските споразумения на ЕС, се прилагат и мониторингът върху тях се 
извършва правилно; счита за необходимо да се гарантира съществуването на 
механизми за преразглеждане и прилагане;

3. Призовава Комисията да включи задължителни разпоредби относно социалните 
стандарти и целите за пълна и продуктивна заетост, включително за жените и 
младите хора, достоен труд, зачитане правата на работниците и равенството между 
половете във всички търговски споразумения на ЕС;

4. Подчертава значението на обвързващия характер на задълженията за корпоративна
социална отговорност и призовава Комисията да подкрепи държавите членки 
внимателно да наблюдават изпълнението на тези задължения и да гарантират 
прилагането им от закона;

5. Подчертава важността от създаване на контактни центрове за съгласуваност на 
политиките за развитие (СПР) също и в развиващите се страни, за да се подобри 
обменът на информация, inter alia, по въпроси извън компетенциите на ЕС като 
например социално приобщаваща употреба на наемите или данъците за ресурси и 
на паричните преводи; призовава Комисията да интегрира социалната политика в 
работата на ЕСВД;

6. Призовава Комисията да включи въздействието на предложеното законодателство 
върху страните извън ЕС, по-специално в сферата на заетостта и социалната 
политика, като част от нейните редовни оценки на въздействието;

7. Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да обърнат по-голямо 
внимание на участието и интегрирането на мигранти, по-специално на жени и деца, 
в приемащите страни, както и на преносимостта на социалните права;

8. Призовава Комисията да се включи в социален диалог с организации на труда и 
синдикати от страни извън ЕС във връзка с прилагането на социалните стандарти в 
съответните държави.


