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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че ЕС си постави за цел не само да се превърне в отличен пример в 
областта на корпоративната социална отговорност, но и да насърчава тази 
отговорност в прилаганите от него външни политики; признава усилията на 
Комисията да насърчава най-добрата практика в сферата на корпоративната 
социална отговорност сред европейските дружества, извършващи дейност в 
чужбина, но подчертава, че тя следва да взема предвид в по-голяма степен 
значението на сертифицирането и етикетирането, които показват, че предприятията 
спазват принципите на корпоративната социална отговорност;

2. счита, че неспазването на основните международни социални стандарти 
представлява форма на социален и екологичен дъмпинг, който вреди на 
европейските предприятия и работници;

3. счита, че е необходимо да се укрепи ролята на компетентните международни 
институции (по-конкретно МОТ, СТО, ОИСР и ООН) и да се търси тяхното 
сътрудничество за разработване, прилагане и насърчаване на основни 
международни социални стандарти, както и на съответните санкции;

4. приканва Комисията систематично да включва глава относно устойчивото развитие, 
съдържаща юридически обвързваща клауза относно корпоративната социална 
отговорност, в споразуменията за свободна търговия и за инвестиции, които 
договаря с трети държави;

5. предлага тази клауза относно корпоративната социална отговорност да включва 
зачитането на осемте основни конвенции и четирите приоритетни конвенции на 
МОТ, но също и стимули за насърчаване на предприятията да поемат ангажименти 
във връзка с корпоративната социална отговорност, както и задължение за полагане 
на грижа от страна на предприятията и групите от предприятия, тоест задължение те 
да предприемат предварителни активни мерки за идентифициране и превенция на 
всички нарушения на правата на човека или екологичните права, корупцията и 
укриването на данъци, включително в дъщерните си предприятия и по 
снабдителните си вериги (с други думи в своята сфера на влияние);

6. приканва също така Комисията да адаптира при преговорите своето равнище на 
изисквания към степента на развитие на всяка страна партньорка; поради това 
предлага на Комисията да състави списък с допълнителни стандарти, които трябва 
да се въведат постепенно и гъвкаво, като се взема предвид икономическото, 
социалното и екологичното положение на засегнатия партньор;

7. счита, че както на територията на страната партньорка, така и в държавите-членки 
прилагането на тези основни стандарти следва да бъде обект на постоянно 
наблюдение от независими органи и че неприлагането или нарушаването им, 
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установено на основата на предварително определени критерии, следва да се 
санкционира посредством ефикасни и прозрачни процедури;

8. счита, че тези стандарти следва да се прилагат изцяло и че нито свободни зони, нито 
споразумения със страните  домакини могат да бъдат използвани за освобождаване 
от тях;

9. подчертава, че европейските предприятия, техните дъщерни дружества и техните 
подизпълнители предвид размера на своя дял в международната търговия играят 
ключова роля при насърчаването и разпространяването на социални и трудови 
стандарти в целия свят, поради което тяхното поведение следва да се съобразява с 
европейските ценности и с международно признатите стандарти; счита, че би било 
правилно и уместно европейските предприятия, които преместват производството 
си в страни с не толкова строги социални задължения, да бъдат подвеждани под 
отговорност, включително пред европейски юрисдикции, за евентуалните щети и 
отрицателни вторични ефекти, засягащи местното население;

10. счита, че Комисията  в бъдещото си съобщение относно интернационализацията на 
дейността на МСП следва да предложи мерки, позволяващи да се подкрепят и 
насърчават инициативи на МСП в областта на корпоративната социална 
отговорност, които зачитат принципа „мисли първо за малките“ и отчитат тяхната 
специфика.
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