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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. отбелязва с интерес, че Комисията започна да се позовава на корпоративната 
социална отговорност (КСО) в търговските споразумения на ЕС; като се има 
предвид важната роля, която изпълняват големите предприятия, техните дъщерни 
предприятия и снабдителни вериги в рамките на международната търговия, счита, 
че корпоративната социална и екологична отговорност следва да се превърне в 
измерение на търговските споразумения на ЕС в рамките на главата за устойчиво 
развитие”; призовава Комисията да изработи конкретни предложения за прилагане 
на посочените принципи на КСО в търговската политика;

2. поема ангажимент непрекъснато да увеличава своите усилия с цел да задължи 
институциите и длъжностните лица на ЕС, включително специалния представител 
на ЕС по правата на човека, да налагат социални, екологични стандарти и стандарти 
за правата на човека във всички външни отношения и действия на ЕС;

3. подчертава, че насърчаването на КСО е цел, подкрепяна от Европейския съюз, и  
Съюзът трябва следователно да гарантира, че неговата външна политика допринася 
за устойчивото развитие, както и за социалното развитие на засегнатите държави;

4. предлага Комисията да се опира на ръководните насоки на ОИСР за 
мултинационални предприятия, включително на процедурата на ОИСР за подаване 
на жалби, при изготвянето на конкретни предложения за въвеждането на 
принципите на КСО;

5. приветства всички държави–членки на ОИСР за цялостната им работа по насоките 
на ОИСР за многонационалните предприятия, публикувани на 25 май 2011 г.;  
отбелязва, че 44 присъединили се правителства, представляващи всички региони на 
света и отговарящи за 85% от преките чуждестранни инвестиции, насърчават своите 
предприятия да спазват тези далновидни препоръки за отговорно стопанско 
поведение, независимо от региона, в който развиват дейност;

6. изразява съгласие с тезата, че настоящите приоритети в областта на околната среда 
и изменението на климата, както и развитието на глобални производствени вериги 
налагат концепцията да има по-широк обхват отколкото се предполагаше 
първоначално; следователно счита за необходимо да се формулира актуализирана 
концепция за КСО, свързана с трудовите права и правата на човека, както и с 
въпроси на заетостта,  опазването на околната среда, загрижеността относно 
изменението на климата, и с предотвратяването на корупцията и укриването на 
данъци;

7. настоява да се изисква от всички развиващи дейност в трети държави европейски 
предприятия, които осигуряват заетост на над 1000 души да прилагат ръководните 
насоки на ОИСР за мултинационални предприятия от 1 януари 2014 г.;
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8. изисква от Комисията да включи задължителна клауза относно КСО във всички 
подписвани от ЕС двустранни търговски и инвестиционни споразумения, която да 
се основава на принципите на КСО, определени на международно равнище, в която 
ударението да е поставено върху устойчивото развитие и доброто управление, и 
която ясно д се фокусира върху правата на човека, достойния труд, трудовите 
стандарти, свободата на сдружаване, колективното договаряне и други социални 
съображения, по-конкретно актуализираните през 2010 г. насоки на ОИСР; предлага 
тази клауза да хармонизира съществуващите стандарти и концепции, с цел да 
гарантира съвместимост и справедливост, и да съдържа мерки за наблюдение на 
посочените принципи на равнище на ЕС и за прилагането им, както и да бъдат 
създадени националните точки за контакт като форуми за поставяне на въпроси по 
повдигнати в насоките на ОИСР проблеми, като изискването за наблюдаване на 
дейностите на дружествата и на дъщерните им дружества и снабдителни вериги, и 
изискването за осъществяване на надлежна проверка;

9. призовава Комисията да гарантира, че всички дружества, действащи в рамките на 
единния пазар, включително транснационалните корпорации, чиито дъщерни 
предприятия или снабдителни вериги са разположени в ЕС, изпълняват своите 
законови задължения както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, за 
да се гарантира справедлива конкуренция и да се извлекат максимални ползи за 
потребителите в ЕС; призовава Комисията да насърчава активно отговорното 
стопанско поведение сред предприятията от ЕС, действащи в чужбина, като се 
съсредоточи по-специално върху строгото спазване на техните законови 
задължения, произтичащи от националното законодателство в държавата на 
произход или от двустранни или международни правни ангажименти, предмет на 
които са техните дейности, както и върху спазването на международните стандарти 
и правила в областите на правата на човека, труда и околната среда; за тази цел 
предлага на Комисията да поддържа активни връзки със своите партньори в 
развиващите се държави и държавите с нововъзникващи икономики, с цел обмяна 
на най-добри практики и опит относно начините и средствата за подобряване на 
стопанската среда и повишаване на осведомеността за отговорното стопанско 
поведение;

10. предлага правителствата на държавите членки да призоват ЕИБ да включи клауза 
относно КСО в своите операции;

11. призовава Комисията да въведе по-открита и ясна процедура за подаване и 
разглеждане на жалби относно неспазване на принципите на КСО, включително 
механизми за изпълнение и започване на разследване, ако е необходимо;

12. призовава Комисията да изисква от предприятията да прилагат принципите на КСО; 
подчертава необходимостта от подпомагане и насърчаване на разпространението на 
тези практики сред МСП, като разходите и бюрократични тежести се ограничат до 
минимум;

13. изисква от Европейската комисия да включи клауза относно КСО в споразуменията 
с неправителствените организации (НПО), по-специално в действията за развитие;

14. призовава Комисията да използва по-ефективно мерки, основаващи се на стимули, и 
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да бъде по-внимателна когато осъществява наблюдение и гарантира, че 
транснационалните корпорации, чиито дъщерни предприятия или вериги за 
доставка са разположени в страни, участващи в ОСП и ОСП +, независимо дали 
седалището им е регистрирано в рамките на Европейския съюз, както и засегнатите 
държави а) спазват своите национални и международни правни задължения в 
областта на правата на човека, социалните и трудовите норми и правилата по 
отношение на околната среда, б) ангажират се действително с правата, защитата и 
благоденствието на своите работници и на гражданите, в) зачитат правото на 
сдружаване и правото на колективно договаряне и г) справят се бързо и ефективно с 
всяко нарушение;

15. призовава Комисията да насърчава КСО на международни форуми, като подкрепя 
засиленото сътрудничество между СТО и други многостранни форуми, занимаващи 
се с КСО, като например МОТ и ОИСР;

16. припомня, че вече съществуват както способи за съдебно решаване на спорове, така 
и за алтернативно решаване на търговски спорове и/или за претендиране на 
обезщетения за отрицателни вторични ефекти, произтичащи от безотговорна или 
незаконна стопанска дейност; в този смисъл призовава Комисията да положи повече 
усилия за подобряване на  осведомеността на стопанската общност и широката 
общественост за тези два варианта; припомня, че Международната търговска 
камара (МТК) предлага услуги за разрешаване на спорове за лица, предприятия, 
държави, държавни организации и международни организации, търсещи 
алтернативи на съдебните дела, които могат да допринесат за подобряване на 
достъпа до правосъдие на засегнатите лица в случаите на нарушения на практиките 
на отговорна стопанска дейност, които са предизвикали икономически, социални и 
екологични вреди в ЕС и извън него;

17. призовава за наблюдение на ограничителните мерки (санкции, бойкоти, ембарго), 
както и на схемите за лицензиране на изделия с двойна употреба на равнище ЕС;

18. призовава за въвеждането на механизми, гарантиращи спазването на принципите на 
КСО не само от основното предприятие или изпълнител, възползващ се от 
търговското споразумение, но и от неговите подизпълнители или снабдителни 
вериги, участващи в доставката на стоки, работници или услуги, които по този 
начин осигуряват условия на равнопоставеност въз основата на справедливо 
заплащане и достойни условия за труд и гарантират също правата и свободите на 
профсъюзите;

19. призовава Комисията да подобри своя модел за извършване на оценка на 
въздействието върху устойчивостта, с цел той да отразява по надежден начин 
икономическите, социалните и екологичните последици от търговските преговори, 
включително за целите за смекчаване на последиците от изменението на климата; 
призовава Комисията да проследява търговските споразумения със страните 
партньори на ЕС, като извършва оценки за въздействие върху устойчивостта преди 
и след подписването на търговското споразумение, вземайки предвид по-специално 
уязвимите сектори;

20. подчертава, че след влизането в сила на Договора от Лисабон, Парламентът следва 
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да получава изчерпателна информация относно това, по какъв начин заключенията 
от оценките на въздействието на споразуменията върху устойчивостта се вземат 
предвид при преговорите преди сключването на въпросните споразумения и кои 
глави от тези споразумения са изменени, с цел да се избегне евентуалното 
отрицателно въздействие, посочено в оценките на въздействието върху 
устойчивостта;

21. призовава да бъде създадена система за съдебно сътрудничество между ЕС и трети 
държави, подписали двустранни търговски споразумения, за да се осигури 
ефективен достъп до правосъдие на засегнатите от нарушения на социалното 
законодателство или на законодателството в областта на околната среда, или от 
неспазване на принципите на КСО от страна на мултинационални предприятия и 
техни дъщерни дружества, в държавата, в която е извършено нарушението, и за да 
се подкрепи създаването на международни съдебни процедури, които да гарантират, 
при необходимост, че нарушенията на правото от страна на дружествата, се 
санкционират;

22. призовава за разработване на по-ефективни стандарти за прозрачност и отчетност за 
технологичните дружества в ЕС, участващи в износа на технологии, които могат да 
се използват за нарушаване на правата на човека или по начини, противоречащи на 
интересите на ЕС в областта на сигурността;

23. призовава ЕСВД да гарантира, че търговските служители, работещи в посолствата 
на ЕС, участват редовно в обучения по въпросите на КСО, по-специално по 
отношение на прилагането на принципите на ООН за защита, зачитане и 
обезщетяване, както и че посолствата на ЕС изпълняват ролята на контактни точки 
по отношение на дружествата от ЕС и техните дъщерни дружества, тъй като 
националните контактни точки на ОИСР съществуват само в държавите, 
присъединили се към ОИСР, и паради това на практика са недостъпни за 
служителите на дружества, установени в държави, които не членуват в ОИСР;

24. призовава за извършване на оценки на въздействието върху правата на човека още 
във фазата на проучването и разработването на нови технологии, и призовава тези 
оценки да включват сценарии и съобразяване на характеристики на проекта с 
принципите за спазване на правата на човека;

25. подчертава, че задачата на Комисията да подобрява осведомеността относно 
важността на КСО и последствията от неспазването на тези принципи на 
корпоративно равнище трябва да се придружава със съответни мерки за 
осведомяване и изграждане на капацитет от страна на правителствата на държавите, 
в които се извършва стопанската дейност, за да се гарантира ефективно прилагането 
на правата в областта на КСО и правото на достъп до правосъдие;

26. призовава да се прилага принципът „опознай своя краен потребител“, за да се 
осигури повишен контрол и предотвратяване на нарушенията на правата на човека 
нагоре или надолу по снабдителната верига и по протежение на производствените 
или пазарните потоци;

27. подчертава, че бъдещите двустранни инвестиционни договори, подписвани от ЕС, 
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трябва да гарантират, че е постигнато справедливо равновесие между 
необходимостта от защита на инвеститорите и необходимостта да се осигури  
държавна намеса, особено по отношение на социалните и здравни норми, и нормите 
в областта на околната среда;

28. отбелязва положителните стъпки, постигнати в настоящата реформа на Директивата 
относно прозрачността (2004/109/EG) и Директивата за счетоводството 
(2003/51/EG) при решаването на въпросите с КСО, като се балансира между 
обоснованото изискване за прозрачност и отговорност, и задължението за 
докладване на дружествата; призовава Комисията да гарантира, че дружествата, 
обхванати от посочените директиви, са длъжни редовно да представят доклади 
относно дейността им, свързана с КСО, в съответствие с насоките на ОИСР за 
многонационалните дружества, като същевременно осигуряват специални правила 
за МСП, които да позволят докладването от финансова и административна гледна 
точка;

29. подчертава, че измерение, засягащо КСО, следва да се включи в многостранните 
търговски споразумения и следователно призовава Комисията да подкрепи 
предложения в този смисъл в международните форуми, по-конкретно ОИСР и МОТ, 
така и в СТО в контекста на преговорите след Доха;

30. настоява бъдещите мерки в областта на КСО да включват цялата верига за 
формиране на стойност — от добиването на суровини до търговията и 
рециклирането;

31. призовава политиките в областта на КСО да бъдат включени на всички равнища на 
търговските споразумения с ЕС и те да включват разпоредби за разширяване на 
защитата спрямо работниците мигранти, работниците, наети чрез агенции и 
командированите работници;

32. счита, че Комисията и  държавите членки следва да насърчават дружествата от ЕС 
да предприемат инициативи, насочени към насърчаване на КСО и обмена на  добри 
практики с партньорите им в други държави;

33. призовава политиките в областта на КСО и основните права в областта на заетостта 
и профсъюзите, както и неприкосновеността на личния живот и свободата на 
сдружаване, да бъдат спазвани от дружествата в ЕС във всички техни дейности, 
независимо дали са установени в рамките на ЕС или в трети държави;

34. призовава за всеобхватни и активни консултации и участие на представителни 
организации, включително на профсъюзите в разработването, прилагането и 
наблюдението на процедурите и структурите на предприятията по отношение на 
КСО; призовава тези представителни организации да работят със служителите в 
рамките на истински подход на партньорство;

35. призовава да се увеличи и направи по-приобщаващо и прозрачно наблюдението на 
спазването на принципите на КСО в търговската политика на ЕС, с ясни критерии за 
измерване на подобренията, така че да се повиши доверието в системата;
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36. отбелязва, че КСО е механизъм, чрез който работодателите могат да подкрепят 
своите работници и местните общности в развиващите се държави, че спазването на 
нормите в областите на КСО и на труда може да позволи на такива държави да се 
възползват допълнително от международната търговия и че КСО може да 
гарантира, че печалбите се поделят справедливо, за да се развие устойчива 
икономика и социално благоденствие и да се изведат повече хора от състоянието на 
бедност, особено в периоди на финансови кризи; изразява съжаление, че 
протоколите за социална намеса в момента са само незадължителен елемент, и 
настоятелно призовава Комисията да им придаде задължителен характер.
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