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Изменение 1
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Заглавие

Предложение за резолюция Изменение

Корпоративна и социална отговорност 
при международните търговски 
споразумения

Корпоративна, социална и екологична 
отговорност при международните 
търговски споразумения

Or. fr

Изменение 2
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Позоваване 7

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Глобалната 
инициатива за отчитане, чието начало 
беше поставено през 1997 г.1, и 
осъвременените насоки относно 
изготвянето на доклади във връзка с
устойчивото развитие на Г3, 
публикувани на 5 октомври 2006 г.,

– като взе предвид Глобалната 
инициатива за отчитане, чието начало 
беше поставено през 1997 г.2, 
осъвременените насоки относно 
изготвянето на доклади във връзка с 
устойчивото развитие на Г3, 
публикувани на 5 октомври 2006 г., и 
насоките на Г4, които се подготвят 
понастоящем от Глобалната 
инициатива за отчитане,

Or. fr

Изменение 3
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Позоваване 10
                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид доклада на 
специалния представител на генералния 
секретар по въпроса за правата на 
човека и транснационалните и други 
предприятия, озаглавен „Утвърждаване 
и защита на всички права на човека -
граждански, политически, 
икономически, социални и културни, в 
това число правото на развитие“ от 7 
април 2008 г. (A/HRC/8/5 2008), 

– като взе предвид доклада на 
специалния представител на генералния 
секретар по въпроса за правата на 
човека и транснационалните и други 
предприятия, озаглавен „Утвърждаване 
и защита на всички права на човека -
граждански, политически, 
икономически, социални и културни, в 
това число правото на развитие“ от 7 
април 2008 г. (A/HRC/8/5 2008), и 
настоящата работа по неговия 
следващ доклад, предвиден за 2011 г.,

Or. fr

Изменение 4
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Позоваване 10 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид доклада на 
специалния представител на 
генералния секретар по въпроса за 
правата на човека и 
транснационалните и други 
предприятия John Ruggie, озаглавен:  
Business and Human Rights: Further 
steps toward the operationalization of the 
“protect, respect and remedy” framework  
(Стопанската дейност и правата на 
човека: по-нататъшни стъпки за 
привеждане в действие на рамката 
„Защита, зачитане и коригиране“) от 
9 април 2010 г, 2010 (A/HRC/14/27),

Or. en
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Изменение 5
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Позоваване 13

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид създаването в Дания 
на правителствения център за 
корпоративна социална отговорност, 
който координира инициативите на 
правителството в тази насока и изготвя 
практически инструменти, 
предназначени за предприятията1,

– като взе предвид инициативите, 
подети в различните държави-членки 
за насърчаване на корпоративната 
социална отговорност и по-специално 
създаването в Дания на правителствения 
център за корпоративна социална 
отговорност, който координира 
законодателните инициативи на 
правителството в тази насока и изготвя 
практически инструменти, 
предназначени за предприятията,

Or. fr

Изменение 6
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Позоваване 14

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Международния пакт 
за икономически, социални и културни 
права от 1966 г., Конвенцията за 
премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение жените от 
1979 г., Проектодекларацията на ООН 
относно правата на коренните 
народи от 1994 г. и Конвенцията на 
ООН за правата на детето от 1989 г.,

– като взе предвид Международния пакт 
за икономически, социални и културни 
права от 1966 г., Конвенцията за 
премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение жените от 
1979 г., Декларацията на ООН за 
правата на коренното население
(приета с Резолюция 61/295 на 
Общото събрание на 13 септември 
2007 г.) и Конвенцията на ООН за 
правата на детето от 1989 г.,

Or. en

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Изменение 7
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Позоваване 18

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид конвенцията от 
Брюксел от 1968 г., така както е 
консолидирана от Регламент (ЕО) № 
44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 
г. относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и 
търговски дела1,

– като взе предвид конвенцията от 
Брюксел от 1968 г., така както е 
консолидирана от Регламент (ЕО) № 
44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 
г. относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и 
търговски дела, и Зелената книга на 
Комисията от 21 април 2009 г. за 
преразглеждане на Регламент (ЕО) 
№44/2001,

Or. fr

Изменение 8
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Позоваване 36

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция от 
25 октомври 2001 г. относно 
откритостта и демокрацията в 
международната търговия2, която 
изисква СОТ да спазва основните 
социални стандарти на МОТ, както и 
приемането от СТО на решенията на 
МОТ, включително евентуални призиви 
за санкции, свързани с тежки нарушения 
на основните социални стандарти,

– като взе предвид своята резолюция от 
25 октомври 2001 г. относно 
откритостта и демокрацията в 
международната търговия, която 
изисква СОТ да спазва основните 
социални стандарти на МОТ, както и 
приемането от СТО на решенията на 
МОТ, включително евентуални призиви 
за санкции, свързани с тежки нарушения 
на най-съществените социални 
стандарти;

                                               
1 ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1
2 ОВ C 112 E, 09.05.2002, стр. 326
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Or. en

Изменение 9
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

А. като има предвид, че 
мултинационалните предприятия и 
техните дъщерни предприятия са 
основните участници в икономическата 
глобализация и международния 
търговски обмен,

А. като има предвид, че корпорациите и 
техните дъщерни предприятия са 
главните участници в икономическата 
глобализация и международния 
търговски обмен;

Or. en

Изменение 10
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

А. като има предвид, че 
мултинационалните предприятия и 
техните дъщерни предприятия са 
основните участници в икономическата 
глобализация и международния 
търговски обмен,

А. като има предвид, че 
мултинационалните корпорации и 
техните дъщерни предприятия са един 
от основните участници в 
икономическата глобализация и 
международния търговски обмен,

Or. en

Изменение 11
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Аа. като има предвид, че 
корпоративната социална 
отговорност следва да функционира 
като вграден саморегулиращ се 
механизъм и следователно монитор 
на стопанската дейност и да 
осигурява подкрепата си за 
спазването на правото, етичните 
стандарти и международните норми;
и че следователно стопанските 
субекти следва да поемат 
отговорността за въздействието на 
своята дейност върху околната среда, 
потребителите, служителите им, 
общностите, заинтересованите 
страни и всички участници в 
публичната сфера;

Or. en

Изменение 12
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид ръководните 
принципи на ОИСР по отношение на 
мултинационалните предприятия, 
препоръките, които правителствата 
отправят към предприятията и които 
съдържат незадължителни стандарти за 
отговорно поведение, при зачитане на 
приложимите закони, по-специално в 
областта на заетостта, връзките със 
социалните партньори, правата на 
човека, околната среда, интересите на 
потребителите, борбата срещу 
корупцията и избягването на данъци,

Б. като има предвид ръководните 
принципи на ОИСР по отношение на 
мултинационалните предприятия от 
2000 г. и актуализацията от 2010 г. на 
тези препоръки, които правителствата 
отправят към предприятията и които 
съдържат незадължителни стандарти за 
отговорно поведение, при зачитане на 
приложимите закони, по-специално в 
областта на заетостта, връзките със 
социалните партньори, правата на 
човека, околната среда, интересите на 
потребителите, борбата срещу 
корупцията и избягването на данъци,
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Or. en

Изменение 13
Joe Higgins

Предложение за резолюция
Съображение Б a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че свързаната с 
КСО риторика на тези предприятия 
често се разминава с реалните им 
действия, и че КСО обикновено 
просто се използва като инструмент 
за маркетинг от многонационалните 
предприятия;

Or. en

Изменение 14
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Съображение Б a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че КСО е 
доброволен саморегулиращ се 
механизъм за поддържане на 
социални стандарти, екологични 
стандарти и стандарти в областта 
на защитата на правата на човека, 
като част от стопанския модел чрез 
съзнателно включване на 
обществения интерес в процеса на 
вземане на корпоративни решения, за 
разлика от законодателството, 
което правно задължава 
предприятията да поддържат 
определени стандарти в тези 
области; 
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Or. en

Изменение 15
Joe Higgins

Предложение за резолюция
Съображение Б б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бб. като има предвид, че независимо 
от КСО, главният приоритет на 
големите дружества е максимално 
повишаване на печалбата, което се 
извършва в ущърб на работниците и 
околната среда;

Or. en

Изменение 16
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид тристранната 
декларация относно многонационалните 
предприятия на МОТ, предназначена да 
насочва правителствата, 
мултинационалните предприятия, 
трудещите се в области като заетостта, 
образованието, условията на труд, 
професионалните връзки – декларация, 
която включва ангажимента на 
държавите на съблюдават и насърчават 
четирите основни трудови стандарта: 
свободата на сдружаване и правото на 
колективно договаряне; премахването 
на всяка форма на принудителен труд; 
премахването на детския труд; и 
премахването на дискриминацията в 
областта на заетостта,

В. като има предвид тристранната 
декларация относно многонационалните 
предприятия на МОТ, предназначена да 
насочва правителствата, 
мултинационалните предприятия, 
трудещите се в области като заетостта, 
образованието, условията на труд, 
професионалните връзки – декларация, 
която включва ангажимента на 
държавите на съблюдават и насърчават 
четирите най-съществени трудови 
стандарта: свободата на сдружаване и 
правото на колективно договаряне; 
премахването на всяка форма на 
принудителен труд; премахването на 
детския труд; и премахването на 
дискриминацията в областта на 
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заетостта;

Or. en

Изменение 17
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид доброволния и 
саморегулиращ се характер на КСО и 
че инициативите на Комисията 
следва да са насочени към подкрепа, а 
не регулиране на дейностите, 
свързани с КСО;

Or. en

Изменение 18
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид световния пакт на 
ООН, наречен „Глобален договор“, 
който включва десет принципа, които 
мултинационалните корпорации 
трябва да се ангажират да спазват в 
областта на правата на човека, 
основните социални стандарти, 
предохранителния подход спрямо 
проблемите на околната среда и борбата 
срещу корупцията,

Г. като има предвид световния пакт на 
ООН, наречен „Глобален договор“, 
който включва десет принципа в 
областта на правата на човека, 
основните социални стандарти, 
предохранителния подход спрямо 
проблемите на околната среда и борбата 
срещу корупцията, с които 
дружествата се ангажират и които 
интегрират в своята стопанска 
дейност на доброволна основа;

Or. en
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Изменение 19
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид световния пакт на 
ООН, наречен „Глобален договор“, 
който включва десет принципа, които 
мултинационалните предприятия 
трябва да се ангажират да спазват в 
областта на правата на човека, 
основните социални стандарти, 
предохранителния подход спрямо 
проблемите на околната среда и 
борбата срещу корупцията,

Г. като има предвид световния пакт на 
ООН, наречен „Глобален договор“, от 
десет принципа, които 
мултинационалните предприятия 
трябва да възприемат, подкрепят и 
прилагат в своята област на влияние, 
като набор от основни ценности в 
областта на правата на човека, 
социалните стандарти, околната среда и 
борбата срещу корупцията,

Or. en

Изменение 20
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид световния пакт на 
ООН, наречен „Глобален договор“, 
който включва десет принципа, които 
мултинационалните предприятия трябва 
да се ангажират да спазват в областта на 
правата на човека, основните социални 
стандарти, предохранителния подход 
спрямо проблемите на околната среда и 
борбата срещу корупцията,

Г. като има предвид световния пакт на 
ООН, наречен „Глобален договор“, 
който включва десет принципа, които 
мултинационалните предприятия трябва 
да се ангажират да спазват в областта на 
правата на човека, най-съществените 
социални стандарти, предохранителния 
подход спрямо проблемите на околната 
среда и борбата срещу корупцията,

Or. en
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Изменение 21
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид настоящата 
работа по актуализиране на 
ръководните принципи на ОИСР, 
предназначени за 
мултинационалните предприятия и 
по-специално тези, които се отнасят 
до подобряване на националните 
точки за контакт и режим на 
отговорност за снабдителните 
вериги, 

Or. fr

Изменение 22
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Г б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Гб. като има предвид, че 
международните целеви показатели, 
като „Глобалната инициатива за 
отчитане“ или механизмите за 
сертифициране и етикетиране като 
стандарта ISO 14 001 или по-
специално неотдавнашния стандарт 
ISO 26 000, изготвен като съвкупност 
от ръководни насоки, които се 
прилагат за всеки тип организация, 
помагат на предприятията да 
оценяват икономическото, 
социалното и екологичното 
въздействие на своите дейности, 
като включват понятието за 
устойчиво развитие, но са ефикасни 
единствено доколкото тяхното 
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прилагане е ефективно и предвид 
проверките, на които те подлежат,

Or. fr

Изменение 23
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Г в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Гв. като има предвид определението 
за корпоративна социална 
отговорност, съдържащо се  в 
стандарта ISO 26 000, съгласно което 
това е отговорността на дадена 
организация за влиянието на нейните 
дейности върху обществото и 
околната среда чрез прозрачно и 
етично поведение, което води до:  
устойчиво развитие, включително за 
здравето  и благоденствието на 
обществото; съобразяване с 
очакванията на всички 
заинтересовани страни; спазване на 
действащите закони и международни 
норми; и тя се включва в цялостното 
функциониране на организацията и на 
нейните връзки,  като голяма част от 
гражданското общество и 
международното синдикално 
движение постигнаха съгласие около 
това определение,

Or. fr

Изменение 24
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Д a (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Да. като има предвид доклада на 
Европейската комисия до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
относно наблюдението на пазара за 
търговия и дистрибуция, озаглавен 
„Към по-ефективен и справедлив 
вътрешен пазар за търговия и 
дистрибуция до 2020 г.“ COM(2010)355 
окончателен, и неговото приложение, 
в което се посочва, че 
„потребителите често разполагат с 
твърде ограничена информация 
относно социалната отговорност на 
търговеца.  Ето защо те не са в 
състояние да направят информиран 
избор относно начините на 
пазаруване.“

Or. fr

Изменение 25
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Съображение Е a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Еа. като има предвид, че влизането в 
сила на Договора от Лисабон разшири 
правомощията на ЕС в областта на 
търговията, особено в областта на 
инвестициите, които сега трябва да 
отговарят на стандартите на КСО, 
възприети от ЕС; като има предвид, 
че новата обща инвестиционна 
политика следва да формулира 
приложими условия за 
инвеститорите от ЕС като важен 
лост за постигане на баланс между 
права и задължения;
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Or. en

Изменение 26
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че неспазването 
на принципите на КСО се явява 
форма на социален и екологичен 
дъмпинг, за сметка на 
предприятията и трудещите се, 
намиращи се в Европа, които са 
задължени да съблюдават по-високи 
социални, екологични и данъчни 
стандарти,

заличава се

Or. en

Изменение 27
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че неспазването на 
принципите на КСО се явява форма на 
социален и екологичен дъмпинг, за 
сметка на предприятията и трудещите 
се, намиращи се в Европа, които са 
задължени да съблюдават по-високи
социални, екологични и данъчни
стандарти,

И. като има предвид, че неспазването на 
действащото законодателство в 
трета държава, в която дружество 
от ЕС, независимо от неговите 
размери, извършва стопанска 
дейност, се явява нарушение или 
престъпно деяние с оглед на 
действащото законодателство и е в 
ущърб предимно на предприятията и 
работниците, намиращи се в тази 
трета държава и че ако това 
неспазване се повтаря и остава 
ненаказано, то може да доведе до 
понижавани на социалните, 
екологичните и данъчните стандарти, 
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като по този начин има отрицателно 
въздействие дори върху работниците 
се в ЕС;

Or. en

Изменение 28
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че неспазването на 
принципите на КСО се явява форма на 
социален и екологичен дъмпинг, за 
сметка на предприятията и трудещите 
се, намиращи се в Европа, които са 
задължени да съблюдават по-високи 
социални, екологични и данъчни 
стандарти,

И. като има предвид, че неспазването на 
принципите на КСО се явява форма на 
социален и екологичен дъмпинг, за 
сметка на предприятията и 
работниците, намиращи се в Европа, 
които са задължени да съблюдават по-
високи социални, екологични и данъчни 
стандарти; като има предвид, че 
въвеждането на списък от санкции за 
постоянни нарушения на принципите 
на КСО би било ефективна мярка;

Or. de

Изменение 29
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че неспазването на 
принципите на КСО се явява форма на 
социален и екологичен дъмпинг, за 
сметка на предприятията и трудещите 
се, намиращи се в Европа, които са 
задължени да съблюдават по-високи 
социални, екологични и данъчни 
стандарти,

И. като има предвид, че неспазването на 
тези правнообвързващи принципи  на 
КСО се явява форма на социален и 
екологичен дъмпинг, за сметка на 
предприятията и трудещите се, 
намиращи се в Европа, които са 
задължени да съблюдават по-високи 
социални, екологични и данъчни 
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стандарти,

Or. en

Изменение 30
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските 
мултинационални предприятия, 
които делокализират своето 
производство в страни с ниски 
заплати и при занижени екологични 
задължения, да могат да бъдат 
подвеждани под отговорност, 
включително пред европейските 
съдилища, за евентуални социални и 
екологични щети, предизвикани от 
техни дъщерни предприятия и техни 
снабдителни вериги в тези страни,

заличава се 

Or. en

Изменение 31
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските 
мултинационални предприятия, 
които делокализират своето 
производство в страни с ниски 
заплати и при занижени екологични 
задължения, да могат да бъдат 
подвеждани под отговорност, 

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските дружества, 
включително мултинационалните, 
които извършват стопанска дейност в 
трети държави, да могат да бъдат 
подвеждани под отговорност пред 
местни съдилища, също като всяко 
друго местно или чуждестранно 
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включително пред европейските 
съдилища, за евентуални социални и 
екологични щети, предизвикани от 
техни дъщерни предприятия и техни 
снабдителни вериги в тези страни,

дружество, извършващо същата 
стопанска дейност в същата правна 
среда, за евентуални социални и 
екологични щети, предизвикани от тях 
или от техни дъщерни предприятия и 
техни снабдителни вериги в тези страни,   

Or. en

Изменение 32
Catherine Bearder

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските 
мултинационални предприятия, които 
делокализират своето производство в 
страни с ниски заплати и при занижени 
екологични задължения, да могат да 
бъдат подвеждани под отговорност, 
включително пред европейските 
съдилища, за евентуални социални и 
екологични щети, предизвикани от 
техни дъщерни предприятия и техни 
снабдителни вериги в тези страни,

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските 
мултинационални предприятия, които 
делокализират своето производство в 
страни с ниски заплати и при занижени 
екологични задължения, да могат да 
бъдат подвеждани под отговорност, 
включително пред европейските 
съдилища, за евентуални социални и 
екологични щети или други 
отрицателни последствия за 
местните общности, предизвикани от 
техни дъщерни предприятия и техни 
снабдителни вериги в тези страни,

Or. en

Изменение 33
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските 

Й. като има предвид, че би било 
нормално европейските дружества, 
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мултинационални предприятия, които 
делокализират своето производство в 
страни с ниски заплати и при занижени 
екологични задължения, да могат да 
бъдат подвеждани под отговорност, 
включително пред европейските 
съдилища, за евентуални социални и 
екологични щети, предизвикани от 
техни дъщерни предприятия и техни 
снабдителни вериги в тези страни,

които делокализират своето 
производство в страни с ниски заплати и 
при занижени екологични задължения, 
да могат да бъдат подвеждани под 
отговорност за евентуални социални и 
екологични щети, предизвикани от 
техни дъщерни предприятия и техни 
снабдителни вериги в тези страни,

Or. en

Изменение 34
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Й a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Йа. като има предвид голямото 
разнообразие от връзки, които могат 
да съществуват между дружеството 
майка и неговите дъщерни 
предприятия, от една страна, и едно 
предприятие и неговите доставчици, 
от друга страна, както и 
необходимостта да се уточнят 
понятията за сфера на влияние и 
полагане на дължима грижа („due 
diligence“) в международен план,

Or. fr

Изменение 35
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Й б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Йб. като има предвид, че 
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предприятията не са пряко 
задължени да спазват 
международното право и че 
международните конвенции, по-
специално в областта на правата на 
човека, трудовото право, защитата 
на околната среда, обвързват 
държавите, които са страни по тях, 
а не пряко предприятията, чието 
седалище се намира в тези държави; в 
замяна на това тези държави трябва 
да гарантират, че предприятията, 
чиито седалища се намират на тяхна 
територия, спазват техните правни 
задължения и съблюдават 
задължението за полагане на 
дължима грижа, както и да 
предвиждат съразмерни и подходящи 
санкции, ако това не е така,

Or. fr

Изменение 36
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Й в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Йв. като има предвид, че основните 
права за ефективно обжалване и 
достъп до безпристрастен и 
независим съд, потвърдени  в член 7 
от Хартата на основните права на 
ЕС и член 8 от Всеобщата декларация 
за правата на човека,

Or. fr
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Изменение 37
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Й г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Йб. като има предвид принципа за 
съдебно сътрудничество, потвърден 
от Брюкселската конвенция и 
Регламент № 44/2001, и като 
призовава Комисията да предприеме 
действия въз основа на напредъка в 
Зелената книга, която предлага 
писти в областта на 
екстратериториалността, по-
специално за разширяване на 
приложното поле на регламента 
относно спорове, в които участват 
ответници от трети страни,

Or. fr

Изменение 38
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

K. като има предвид, че глава 13 от 
Споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Южна Корея 
и член 270, параграф 3 от 
споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Колумбия и 
Перу, съдържат позоваване, дори и 
ограничено, към корпоративната 
социална отговорност,

K. като има предвид, че глава 13 от 
Споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Южна Корея 
и член 270, параграф 3 от 
споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Колумбия и 
Перу, съдържат позоваване, макар и 
ограничено, на корпоративната 
социална отговорност; като има 
предвид, че дори постоянни 
нарушения от страна на 
предприятията на правата на човека, 
и нормите, свързани с условията на 
труд или опазването на околната 
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среда, въпреки различно 
формулираните цели, по никакъв 
начин не се отразяват върху 
продължаването на тези 
споразумения;

Or. de

Изменение 39
Catherine Bearder

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

К. като има предвид, че глава 13 от 
Споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Южна Корея 
и член 270, параграф 3 от 
споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Колумбия и 
Перу, съдържат позоваване, дори и 
ограничено, към корпоративната 
социална отговорност,

K. като има предвид, че въпреки че 
глава 13 от Споразумението за свободна 
търговия между Европейския съюз и 
Южна Корея и член 270, параграф 3 от 
споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Колумбия и 
Перу, съдържат позоваване на
корпоративната социална отговорност,
това не отразява напълно значението 
на КСО за постигане на европейската 
цел за защита на околната среда и 
социалните и човешки права, 

Or. en

Изменение 40
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

К. като има предвид, че глава 13 от 
Споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Южна Корея 
и член 270, параграф 3 от 
споразумението за свободна търговия

K. като има предвид, че глава 13 от 
Споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Южна Корея 
и член 270, параграф 3 от 
Многостранно търговско 
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между Европейския съюз и Колумбия и 
Перу, съдържат позоваване, дори и 
ограничено, към корпоративната 
социална отговорност,

споразумение между Европейския съюз 
и Колумбия и Перу, съдържат 
позоваване на корпоративната социална 
отговорност,

Or. en

Изменение 41
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Съображение К a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ка. като има предвид, че досега 
подписаните споразумения за КСО са 
се оказали недостатъчни, особено в 
добивната промишленост и при 
снабдяващите предприятия;

Or. de

Изменение 42
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Съображение Л

Предложение за резолюция Изменение

Л. като има предвид, че 
корпоративната социална 
отговорност от една страна, и
социалните и екологичните клаузи в 
търговските споразумения, от друга 
страна, преследват една и съща цел, а 
именно икономика, която зачита 
нуждите на хората и околната среда, и 
една по-справедлива, по-социална, по-
хуманна глобализация, която ефективно 
служи на устойчивото развитие,

Л. като има предвид, че социалните и 
екологичните клаузи в търговските 
споразумения и ангажиментите, 
поети в областта на КСО от 
стопанските субекти, преследват една 
и съща цел, а именно икономика, която 
зачита нуждите на хората и околната 
среда, и една по-справедлива, по-
социална, по-хуманна глобализация, 
която ефективно служи на устойчивото 
развитие,

Or. en
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Изменение 43
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Съображение Л a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ла. като има предвид вече 
съществуващото общностно 
законодателство относно микро-, 
малките и средните предприятия и 
по-специално препоръката 
2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. и "Small 
Business Act" за Европа, приет през 
юни 2008 г.,

Or. fr

Изменение 44
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Съображение М a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ма. като има предвид, че 
споразумението за КСО не следва да 
възпрепятстват ефективното 
законодателство;  като има предвид, 
че споразуменията за КСО, които се 
оказват неефективни или 
неприложими следва да водят до 
регулиране от страна на 
законодателя;

Or. en
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Изменение 45
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. констатира, че след кризите, 
свързани с климата, енергетиката и 
храните, международната финансова 
криза доведе до социална криза в 
световен мащаб, което засили 
необходимостта от нови строги 
правила, за да може световната 
икономика да бъде по-добре 
регулирана и да не се развива в ущърб 
на нуждите на хората и тези на 
обществото; счита, че световната 
търговия, която е в сърцето на 
глобализацията, не е в страни от 
тази необходимост;

1. констатира, че 
предизвикателствата, пред които 
сме изправени днес, засилени от 
неотдавнашната финансова криза, 
провокираха дискусии в световен 
мащаб относно новия регулаторен 
подход и въпроси, свързани с 
управлението на световната 
икономика, включително 
международната търговия; счита, че 
новите правила следва да допринасят 
за развитието на по-устойчиви 
политики, които отчитат 
социалните и екологични проблеми;

Or. en

Изменение 46
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. констатира, че след кризите, свързани 
с климата, енергетиката и храните, 
международната финансова криза 
доведе до социална криза в световен 
мащаб, което засили необходимостта от 
нови строги правила, за да може 
световната икономика да бъде по-
ефективно регулирана и да не се 
развива в ущърб на нуждите на хората и 
тези на обществото; счита, че 
световната търговия, която е в сърцето
на глобализацията, не е в страни от 
тази необходимост;

1. констатира, че след кризите, свързани 
с климата, енергетиката и храните, 
международната финансова криза 
доведе до социална криза в световен 
мащаб, което засили необходимостта от 
нови по-ефикасни и по-лесно 
приложими правила, за да може 
световната икономика да бъде по-
ефективно регулирана от национални, 
а където е необходимо и от 
наднационални регулатори;  счита, че 
стратегиите за преодоляване на 
кризата, които сега се прилагат по 
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света не следва да се развиват в ущърб 
на нуждите на хората и тези на 
обществото;  счита, че развитието на 
открита и справедлива световната 
търговия , която е един от 
двигателите на глобализацията, може 
да допринесе за постигането на тази 
цел;

Or. en

Изменение 47
Daniel Caspary

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. констатира, че след кризите, 
свързани с климата, енергетиката и 
храните, международната финансова 
криза доведе до социална криза в 
световен мащаб, което засили 
необходимостта от нови строги правила, 
за да може световната икономика да 
бъде по-добре регулирана и да не се 
развива в ущърб на нуждите на хората и 
тези на обществото; счита, че 
световната търговия, която е в сърцето 
на глобализацията, не е в страни от тази 
необходимост;

1. констатира, че международната 
финансова криза доведе до социална 
криза в някои области, което засили 
необходимостта от нови строги правила, 
за да може световната икономика да 
бъде по-добре регулирана и да не се 
развива в ущърб на нуждите на хората и 
тези на обществото; счита, че 
световната търговия, която е в сърцето 
на глобализацията, не е в страни от тази 
необходимост;

Or. de

Изменение 48
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. констатира също така, че 2. констатира също така, че 
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глобализацията се придружава от 
засилена конкуренция между страните 
с цел привличане на чуждестранни 
инвеститори и от ускоряване на
конкуренцията между предприятията, 
което понякога води до сериозни
посегателства по отношение на правата 
на човека, социалните права и околната 
среда; 

глобализацията засили конкуренция 
между страните за привличане на 
чуждестранни инвеститори и между 
корпорациите, което понякога води до 
неоправдани посегателства по 
отношение на правата на човека, 
социалните права и околната среда;

Or. en

Изменение 49
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. констатира също така, че 
глобализацията се придружава от 
засилена конкуренция между страните с 
цел привличане на чуждестранни 
инвеститори и от ускоряване на 
конкуренцията между предприятията, 
което понякога води до сериозни 
посегателства по отношение на правата 
на човека, социалните права и околната 
среда; 

2. констатира също така, че 
глобализацията се придружава от 
засилена конкуренция между страните с 
цел привличане на чуждестранни 
инвеститори и от ускоряване на 
конкуренцията между предприятията, 
което доведе до реформи за по-голяма 
откритост, по-добро управление и 
просперитет, но понякога също така 
и до сериозни посегателства по 
отношение на правата на човека, 
социалните права и околната среда;

Or. en

Изменение 50
Catherine Bearder

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. констатира също така, че 2. констатира също така, че
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глобализацията се придружава от 
засилена конкуренция между страните с 
цел привличане на чуждестранни 
инвеститори и от ускоряване на 
конкуренцията между предприятията, 
което понякога води до сериозни 
посегателства по отношение на правата 
на човека, социалните права и околната 
среда; 

глобализацията се придружава от 
засилена конкуренция между страните с 
цел привличане на чуждестранни 
инвеститори и от ускоряване на 
конкуренцията между предприятията, 
което понякога кара правителствата 
да толерират сериозни посегателства 
по отношение на правата на човека, 
социалните права и околната среда с цел 
привличане на търговия и 
инвестиции;

Or. en

Изменение 51
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. припомня, че принципите, които 
определят КСО, които са напълно 
признати в международен план, както в 
рамките на ОИСР, МОТ, така и на ООН, 
се отнасят до отговорното поведение, 
което се очаква от предприятията в 
областта на заетостта, социалните 
отношения, правата на човека, околната 
среда, интересите на потребителите и 
прозрачността по отношение на тях, 
борбата срещу корупцията и данъчната 
политика;

3. припомня, че принципите, които 
определят КСО, които са напълно 
признати в международен план, както в 
рамките на ОИСР, МОТ, така и на ООН, 
се отнасят до отговорното поведение, 
което се очаква от предприятията, и 
предполага на първо място 
съблюдаването на действащото 
законодателство в областта на 
заетостта, социалните отношения, 
правата на човека, околната среда, 
интересите на потребителите и 
прозрачността по отношение на тях, 
борбата срещу корупцията и данъчната 
политика;

Or. fr
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Изменение 52
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. признава ограниченията на 
концепцията за единствено 
доброволна КСО и поради това 
настоятелна призовава Комисията да 
включи КСО в новата търговска 
стратегия 2020 и да представи ясни 
предложения за прилагането на КСО 
в секторните й политики по 
прозрачен и подлежащ на отчет 
начин;

Or. en

Изменение 53
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. припомня, че насърчаването на 
корпоративната социална отговорност е 
цел, която се поддържа от Европейския 
съюз, и че Европейската комисия счита, 
че Съюзът трябва да гарантира, че 
външните политики, които той прилага, 
и поведението на европейските 
предприятия, които инвестират в 
трети страни, допринасят ефективно 
за устойчивото развитие и социалното 
развитие в тези страни;

4. припомня, че насърчаването на 
корпоративната социална отговорност е 
цел, която се поддържа от Европейския 
съюз, и че Европейската комисия счита, 
че Съюзът трябва да гарантира, че 
външните политики, които той прилага, 
допринасят ефективно за устойчивото 
развитие и социалното развитие в 
съответните страни и че поведението 
на европейските корпорации отговаря 
на европейските ценности и 
международно приетите норми, 
независимо от това къде инвестират 
и извършват стопанска дейност;

Or. en
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Изменение 54
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. припомня, че търговската политика 
представлява инструмент, който е 
подчинен на общите цели на 
Европейския съюз, както и че съгласно 
член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
търговската политика на Европейския 
съюз се провежда „съгласно принципите 
и целите на външната дейност на 
Съюза“ и че съгласно член 3 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следва да допринася по-специално за 
„устойчивото развитие на планетата, 
солидарността и взаимното уважение 
между народите, свободната и 
справедлива търговия, премахването на 
бедността и защитата на правата на 
човека и в частност тези на детето, 
както и за стриктното спазване и 
развитието на международното право, и 
по-специално зачитането на принципите 
на Устава на Организацията на 
обединените нации“;

5. припомня, че целите на търговската 
политика следва да бъдат изцяло 
съгласувани с общите цели на 
Европейския съюз, както и че съгласно 
член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
търговската политика на Европейския 
съюз се провежда „съгласно принципите 
и целите на външната дейност на 
Съюза“ и че съгласно член 3 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следва да допринася, наред с другото,
за „устойчивото развитие на планетата, 
солидарността и взаимното уважение 
между народите, свободната и 
справедлива търговия, премахването на 
бедността и защитата на правата на 
човека и в частност тези на детето, 
както и за стриктното спазване и 
развитието на международното право, и 
по-специално зачитането на принципите 
на Устава на Организацията на 
обединените нации“;

Or. en

Изменение 55
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. счита, че Европейската комисия 
би трябвало да проучи 
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възможностите за създаване на 
хармонизирано определение на 
връзките между едно предприятие, 
посочено като „дружество майка“, и 
всяко предприятие, което се намира в 
отношения на зависимост спрямо 
него, независимо дали е дъщерно 
предприятие, предприятие на 
доставчици или поддоставчици, за да 
се способства впоследствие за 
юридическата отговорност на всяко 
от тях;

Or. fr

Изменение 56
Joe Higgins

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. счита, че корпоративната 
социална отговорност не е ефективен 
инструмент за защита на правата на 
работниците и служителите, на 
правата на местното и коренното 
население и на околната среда,  и 
призовава за строги законодателни 
мерки и ефективно мобилизиране на 
професионалните организации за 
гарантиране на правата на 
работниците и служителите и на 
защитата на околната среда, вместо 
да се разчита на необвързващите 
ангажименти от страна на 
дружества;

Or. en
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Изменение 57
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. като се има предвид важната роля, 
която изпълняват крупните предприятия 
и техните дъщерни предприятия и 
снабдителни вериги в рамките на 
международната търговия, счита, че 
корпоративната социална и екологична
отговорност следва да се превърне в 
неразделна част от търговските 
споразумения на Европейския съюз;

6. като се има предвид значителната
роля, която изпълняват крупните 
предприятия и техните дъщерни 
предприятия и снабдителни вериги в 
рамките на международната търговия, 
счита, че корпоративната социална 
отговорност може да предложи 
добавена стойност в рамките на
търговските споразумения на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 58
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. счита, че социалните клаузи на 
търговските споразумения ще бъдат 
подсилени от концепцията за 
корпоративна социална отговорност, 
която се отнася до поведението на 
предприятията, а тя от своя страна ще 
бъде подкрепена от силата на 
търговските споразумения и по-
специално от рамката, която те създават 
за проследяване на прилагането на 
принципите, от които се ръководят;

7. счита, че социалните клаузи на 
търговските споразумения следва да 
бъдат допълнени от концепцията за 
корпоративна социална отговорност, 
която се отнася до поведението на 
корпорациите, а тя от своя страна ще 
бъде подкрепена от силата на 
търговските споразумения и по-
специално от рамката, която те създават 
за проследяване на прилагането на 
принципите, от които се ръководят;

Or. en
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Изменение 59
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. изисква принципите и 
задълженията в областта на КСО да 
бъдат взети под внимание и включени 
в бъдещото съобщение на Комисията 
относно „Новата търговска 
политика на Европа в рамките на 
стратегията Европа 2020 г.“, в 
съобщението, което тя подготвя 
относно КСО за 2011 г., и в 
прилагането на нейната търговска 
политика;

Or. fr

Изменение 60
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава принципите на 
корпоративната социална отговорност 
да се включат в Регламента за Общата 
система за преференции (ОСП и ОСП +) 
при следващото му преразглеждане; 
призовава Комисията да следи за това, 
дали транснационалните 
предприятия (независимо от това, 
дали тяхното седалище се намира в 
Европейския съюз), чиито дъщерни 
предприятия и снабдителни вериги се 
намират в държави, участващи в 
Общата система за преференции 
(ОСП) и по-специално в системата 
(ОСП+), спазват своите законови 
задължения на национално и 

8. призовава принципите на 
корпоративната социална отговорност 
да се включат в Регламента за Общата 
система за преференции (ОСП +) при 
следващото му преразглеждане; 
призовава Комисията да следи за това, 
дали предприятията спазват своите 
законови задължения на национално и 
международно равнище по отношение 
на правата на човека, трудовите 
стандарти и нормативната уредба в 
областта на околната среда; изразява 
желание Европейският съюз и 
държавите, които са страни и 
бенефициери по Общата система за 
преференции (ОСП+), да бъдат 
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международно равнище по отношение 
на правата на човека, социалните норми
и нормативната уредба в областта на 
околната среда; изразява желание 
Европейският съюз и държавите, които 
са страни и бенефициери по Общата 
система за преференции, да бъдат 
задължени да следят дали 
предприятията спазват своите 
задължения; призовава това 
задължение да бъде се превърне в 
неизменна част от Общата система 
за преференции;

задължени да следят дали 
предприятията спазват своите 
задължения; 

Or. en

Изменение 61
William (The Earl of) Dartmouth

Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. призовава Комисията да не 
забравя, че корпоративната социална 
отговорност първоначално е била 
доброволна дейност от страна на 
дружества с чувство на отговорност, 
чието предназначение е било да се 
осигури, че въздействието на тези 
дружества е благотворно за 
държавите-членки и държавите, в 
които те извършват дейност, и да 
отчете в този контекст, че 
запазването на доброволния принцип 
и предоставянето на възможност на 
организациите за избор на действие 
по тяхно усмотрение е най-добрият 
метод за обезпечаване на най-
плодоносни резултати;

Or. en
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Изменение 62
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че в рамките на 
преразгледаната система ОСП + 
следва също така да се забранят 
споразуменията с приемните страни 
— споразумения, характеризиращи се 
с липса на прозрачност, които се 
сключват между някои 
мултинационални предприятия и 
приемните страни, бенефициери по 
системата ОСП +, с цел да се 
избегнат регулаторните изисквания в 
тези страни, и които са очевидно в 
разрез с принципите на 
корпоративната социална 
отговорност;

заличава се 

Or. en

Изменение 63
William (The Earl of) Dartmouth

Предложение за резолюция
Параграф 9 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9а. отбелязва, че законовите и 
подзаконовите изисквания и 
бюрократичните процедури могат да 
имат особено вреден ефект върху 
малките и средните предприятия при 
опитите на последните да 
отбелязват растеж при наличието 
на ограничени ресурси и/или да 
навлизат на нови пазари, и поради 
това призовава Комисията да 
гарантира, че всички действия, 
произтичащи от този доклад, няма 
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да увеличат бюрократичната 
тежест по-специално за малките и 
средните предприятия или че тези 
действия няма да окажат вредно 
въздействие върху техните 
предприемачески инициативи;

Or. en

Изменение 64
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава Европейската комисия да 
изготви нов образец за оценка на 
въздействието с цел да се увери, че 
както преди, така и след 
подписването на търговско 
споразумение, държавите, които са 
поели ангажимент по отношение на 
Европейския съюз, спазват надлежно 
своите задължения в сферата на 
правата на човека, основните 
трудови стандарти и защитата на 
околната среда; призовава също така 
да се извършват оценки на 
въздействието на последиците от 
търговските споразумения по 
отношение на социалната сфера и 
околната среда в участващите 
страни и в уязвимите сектори в тези 
страни, като тези оценки също 
следва да се осъществяват преди 
подписването и прилагането на 
споразуменията;

10. призовава Европейската комисия да 
подобри, ако е необходимо, 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; призовава 
Комисията да проследява 
търговските споразумения със 
страните партньори на ЕС, като 
извършва проучвания за 
предварителна и последваща оценка 
на въздействието, вземайки предвид 
по-специално уязвимите сектори;

Or. en
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Изменение 65
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава Европейската комисия да 
изготви нов образец за оценка на 
въздействието с цел да се увери, че 
както преди, така и след подписването 
на търговско споразумение, държавите, 
които са поели ангажимент по 
отношение на Европейския съюз, 
спазват надлежно своите задължения в 
сферата на правата на човека, 
основните социални норми и защитата 
на околната среда; призовава също така
да се извършват оценки на 
въздействието на последиците от 
търговските споразумения по 
отношение на социалната сфера и 
околната среда в участващите страни и 
в уязвимите сектори в тези страни, като 
тези оценки също следва да се 
осъществяват преди подписването и 
прилагането на споразуменията;

10. призовава Европейската комисия да 
изготви нов модел за оценка на 
въздействието с цел да се увери, че 
както преди, така и след подписването 
на търговско споразумение, държавите, 
които са поели ангажимент по 
отношение на Европейския съюз, 
спазват надлежно своите задължения в 
сферата на правата на човека, 
ключовите трудови стандарти и 
защитата на околната среда; призовава 
също така да се извършват оценки на 
въздействието на последиците от 
търговските споразумения по 
отношение на социалната сфера и 
околната среда в участващите страни и 
в уязвимите сектори в тези страни, като 
тези оценки също следва да се 
осъществяват преди подписването и 
след прилагането на споразуменията;

Or. en

Изменение 66
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава Европейската комисия да 
изготви нов образец за оценка на 
въздействието с цел да се увери, че 
както преди, така и след подписването 
на търговско споразумение, държавите, 
които са поели ангажимент по 
отношение на Европейския съюз, 

призовава Европейската комисия да 
изготви нов модел за оценка на 
въздействието с цел да се увери, че 
както преди, така и след подписването 
на търговско споразумение, държавите, 
които са поели ангажимент по 
отношение на Европейския съюз, 
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спазват надлежно своите задължения в 
сферата на правата на човека, основните 
социални норми и защитата на околната 
среда; призовава също така да се 
извършват оценки на въздействието на 
последиците от търговските 
споразумения по отношение на 
социалната сфера и околната среда в 
участващите страни и в уязвимите 
сектори в тези страни, като тези оценки 
също следва да се осъществяват преди 
подписването и прилагането на 
споразуменията;

спазват надлежно своите задължения в 
сферата на правата на човека, основните 
трудови стандарти и защитата на 
околната среда, включително целите, 
свързани със смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата; призовава също така да се 
извършват оценки на въздействието на 
последиците от търговските 
споразумения по отношение на 
социалната сфера и околната среда в 
участващите страни и в уязвимите 
сектори в тези страни, като тези оценки 
също следва да се осъществяват преди 
подписването и прилагането на 
споразуменията; 

Or. en

Изменение 67
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. подчертава, че след влизането в 
сила на Договора от Лисабон, 
Парламентът следва 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;

Or. en
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Изменение 68
Marielle De Sarnez

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. призовава Европейската комисия 
да изготви оценки на въздействието, 
за да оцени последиците от 
търговските споразумения за 
европейските малки и средни 
предприятия (тест за МСП), по-
специално в областта на КСО, в 
съответствие със  „Small Business 
act“;

Or. fr

Изменение 69
William (The Earl of) Dartmouth

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10а. отбелязва, че налагането на 
законови изисквания от страна на 
наднационални органи може да 
ограничи функционирането на 
изборната демокрация, и призовава 
Комисията да гарантира, че 
условията на всички международни 
споразумения, които прилага, не 
ограничават демократичното право 
на самоопределение на която и да е 
от страните по споразумението;

Or. en
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Изменение 70
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. предлага в по-общ план всички 
бъдещи търговски споразумения, 
договаряни от Съюза, включително 
споразуменията за инвестиции и 
споразуменията за възлагане на 
обществени поръчки, да съдържат 
глава относно устойчивото развитие, 
включително клауза относно
корпоративната социална отговорност;

11. предлага в по-общ план по 
целесъобразност бъдещите търговски 
споразумения, договаряни от Съюза, да 
съдържат глава относно устойчивото 
развитие, въз основа на принципите на
корпоративната социална отговорност, 
определени в актуализираната версия 
от 2010 г. на насоките на ОИСР по 
отношение на мултинационалните 
предприятия;

Or. en

Изменение 71
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. предлага тази клауза относно 
корпоративната социална 
отговорност да съдържа:

a) взаимен ангажимент на двете 
страни за насърчаване на 
корпоративната социална 
отговорност в рамките на 
споразумението и на търговския 
обмен между тях; 

б) стимули за насърчаване на 
предприятията да поемат 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, договаряни с всички 

заличава се

                                               
1 Например програмата „Better Factories Cambodia“ (http://www.betterfactories.org/ ). 
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заинтересовани страни, 
включително професионалните 
организации, организациите на 
потребителите и съответните 
органи на местно управление;

в) създаване на „точки за 
контакт“ по подобие на 
изградените под егидата на 
ОИСР, с цел насърчаване на 
информацията относно 
корпоративната социална 
отговорност и прозрачността и 
получаване на жалби и 
информация за случаи, в които се 
нарушават принципите на 
корпоративната социална 
отговорност, в сътрудничество с 
гражданското общество;

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на 
предприятията и групите 
предприятия, а именно ежегодно 
публикуване на доклад в областта 
на корпоративната социална 
отговорност, до който се 
осигурява обществен достъп;

д) задължение за полагане на 
дължима грижа от страна на 
предприятията и групите 
предприятия, а именно 
задължение за предприемане на 
превантивни мерки с цел да се 
определят и предотвратят 
всякакви нарушения на правата 
на човека и на правата в 
областта на околната среда, 
корупцията или избягването на 
данъци, включително по 
отношение на техните дъщерни 
дружества и снабдителни вериги, 
т.е. в рамките на тяхната сфера 
на влияние;

е) механизъм за разглеждане на 
случаи на установени нарушения 
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на ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, поети в рамките на 
търговско споразумение; не само 
компетентните органи на двете 
страни, но и независими експерти 
следва да могат да провеждат 
разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в 
рамките на програмите на МОТ1; 
при груби нарушения на 
ангажиментите страните могат 
да ги направят публично 
достояние и да призоват за 
налагането на съразмерни 
търговски санкции;

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от 
страна на предприятията на 
съответното законодателство и 
международни конвенции в 
сферата на корпоративната 
социална отговорност; двете 
страни следва да се ангажират да 
благоприятстват 
международното съдебно 
сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за 
жертвите на действия от 
страна на предприятията или на 
дружества в рамките на тяхната 
сфера на влияние, както и с оглед 
на тази цел да подкрепят 
развитието на процедурите и 
компетентните съдебни органи;

Or. en

Изменение 72
Marielle De Sarnez

Предложение за резолюция
Параграф 12
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Предложение за резолюция Изменение

12. предлага тази клауза относно 
корпоративната социална 
отговорност да съдържа:

а) взаимен ангажимент на двете 
страни за насърчаване на 
корпоративната социална 
отговорност в рамките на 
споразумението и на търговския 
обмен между тях; 

б) стимули за насърчаване на 
предприятията да поемат 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, договаряни с всички 
заинтересовани страни, 
включително професионалните 
организации, организациите на 
потребителите и съответните органи 
на местно управление;

в) създаване на „точки за контакт“ 
по подобие на изградените под 
егидата на ОИСР, с цел насърчаване 
на информацията относно 
корпоративната социална 
отговорност и прозрачността и 
получаване на жалби и информация 
за случаи, в които се нарушават 
принципите на корпоративната 
социална отговорност, в 
сътрудничество с гражданското 
общество;

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на 
предприятията и групите 
предприятия, а именно ежегодно 
публикуване на доклад в областта 
на корпоративната социална 
отговорност, до който се осигурява 
обществен достъп; 

12. предлага тази клауза относно 
корпоративната социална 
отговорност да съдържа:

а) взаимен ангажимент на двете 
страни за насърчаване на 
корпоративната социална 
отговорност в рамките на 
споразумението и на търговския 
обмен между тях;

б) стимули за насърчаване на 
предприятията да поемат 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, договаряни с всички 
заинтересовани страни, 
включително професионалните 
организации, организациите на 
потребителите и съответните органи 
на местно управление;

в) създаване на „точки за контакт“ 
по подобие на изградените под 
егидата на ОИСР, с цел насърчаване 
на информацията относно 
корпоративната социална 
отговорност и прозрачността и 
получаване на жалби и информация 
за случаи, в които се нарушават 
принципите на корпоративната 
социална отговорност, в 
сътрудничество с гражданското 
общество;

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на 
предприятията и групите 
предприятия,  разположени извън 
приложното поле на препоръка 
2003/361/ЕО от 6 май 2003 г., а 
именно ежегодно публикуване на 
доклад в областта на корпоративната 

                                               
1 Например програмата „Better Factories Cambodia“ (http://www.betterfactories.org/ ).
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д) задължение за полагане на 
дължима грижа от страна на 
предприятията и групите 
предприятия, а именно задължение 
за предприемане на превантивни
мерки с цел да се определят и 
предотвратят всякакви нарушения 
на правата на човека и на правата в 
областта на околната среда, 
корупцията или избягването на 
данъци, включително по отношение 
на техните дъщерни дружества и 
снабдителни вериги, т.е. в рамките 
на тяхната сфера на влияние;

е) механизъм за разглеждане на 
случаи на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, поети в рамките на 
търговско споразумение; не само 
компетентните органи на двете 
страни, но и независими експерти
следва да могат да провеждат 
разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в 
рамките на програмите на МОТ1; 
при груби нарушения на 
ангажиментите страните могат да ги 
направят публично достояние и
да призоват за налагането на 
съразмерни търговски санкции;

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от 
страна на предприятията на 
съответното законодателство и 
международни конвенции в сферата 
на корпоративната социална 
отговорност; двете страни следва да 
се ангажират да благоприятстват 
международното съдебно 
сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите 
на действия от страна на 
предприятията или на дружества в 

социална отговорност, до който се 
осигурява обществен достъп, като 
се спазва принципът „Мисли първо 
за малките!“, за да се избегне тази 
клауза да наложи нови 
административни тежести за 
МСП, по смисъла на препоръка  
2003/361/ЕО от май 2003 г.;
д) задължение за полагане на 
дължима грижа от страна на 
предприятията и групите 
предприятия, а именно задължение 
за предприемане на насърчителни
мерки с цел да се определят и 
предотвратят всякакви нарушения на 
правата на човека и на правата в 
областта на околната среда, 
корупцията или избягването на
данъци, включително по отношение 
на техните дъщерни дружества и 
снабдителни вериги, т.е. в рамките 
на тяхната сфера на влияние; 

е) механизъм за разглеждане на 
случаи на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, поети в рамките на 
търговско споразумение; 
компетентните органи на двете 
страни следва да могат да 
провеждат разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в 
рамките на програмите на МОТ; при 
груби нарушения на ангажиментите 
страните могат да призоват за 
налагането на съразмерни търговски 
санкции 

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от 
страна на предприятията на 
съответното законодателство и 
международни конвенции в сферата 
на корпоративната социална 
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рамките на тяхната сфера на 
влияние, както и с оглед на тази цел 
да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните 
съдебни органи;

отговорност; двете страни следва да 
се ангажират да благоприятстват 
международното съдебно 
сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите 
на действия от страна на 
предприятията или на дружества в 
рамките на тяхната сфера на 
влияние, както и с оглед на тази цел 
да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните 
съдебни органи;

Or. fr

Изменение 73
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква а)

Предложение за резолюция Изменение

a) взаимен ангажимент на двете страни 
за насърчаване на корпоративната 
социална отговорност в рамките на 
споразумението и на търговския обмен 
между тях; 

а) взаимен ангажимент на двете страни 
за насърчаване на договорените на 
международно равнище инструменти 
в областта на корпоративната 
социална отговорност в рамките на 
споразумението и на търговския обмен 
между тях;

Or. en

Изменение 74
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 12 буква а)

Предложение за резолюция Изменение

а) взаимен ангажимент на двете страни 
за насърчаване на корпоративната 
социална отговорност в рамките на 

а) взаимен ангажимент на двете страни 
за насърчаване и наблюдение на 
корпоративната социална отговорност в 
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споразумението и на търговския обмен 
между тях;

рамките на споразумението и на 
търговския обмен между тях;

Or. de

Изменение 75
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 12 буква б)

Предложение за резолюция Изменение

б) стимули за насърчаване на 
предприятията да поемат ангажименти в 
областта на корпоративната социална 
отговорност, договаряни с всички 
заинтересовани страни, включително 
професионалните организации, 
организациите на потребителите и 
съответните органи на местно 
управление;

б) стимули за насърчаване на 
предприятията да поемат ангажименти в 
областта на корпоративната социална 
отговорност, договаряни с всички 
заинтересовани страни, включително 
професионалните организации, 
организациите на потребителите,
съответните органи на местно 
управление и организации на 
гражданското общество;

Or. fr

Изменение 76
Catherine Bearder

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква в)

Предложение за резолюция Изменение

в) създаване на „точки за контакт“ по 
подобие на изградените под егидата на 
ОИСР, с цел насърчаване на 
информацията относно корпоративната 
социална отговорност и прозрачността и 
получаване на жалби и информация за 
случаи, в които се нарушават 
принципите на корпоративната 
социална отговорност, в 
сътрудничество с гражданското 

в) създаване на „точки за контакт“ по 
подобие на изградените под егидата на 
ОИСР, с цел насърчаване на 
информацията относно корпоративната 
социална отговорност и прозрачността, 
в сътрудничество с гражданското 
общество; те ще получават жалби и 
информация за случаи, в които се 
нарушават принципите на 
корпоративната социална отговорност, с 
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общество; цел да се защитят както 
потребителите, така и други 
дружества от снабдителната верига;

Or. en

Изменение 77
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква в)

Предложение за резолюция Изменение

в) създаване на „точки за контакт“ по 
подобие на изградените под егидата на 
ОИСР, с цел насърчаване на 
информацията относно корпоративната 
социална отговорност и прозрачността и 
получаване на жалби и информация за 
случаи, в които се нарушават
принципите на корпоративната 
социална отговорност, в сътрудничество 
с гражданското общество;

в) създаване на „точки за контакт“ по 
подобие на изградените под егидата на 
ОИСР, с цел насърчаване на 
информацията относно корпоративната 
социална отговорност и прозрачността и 
получаване на жалби във връзка с 
нарушения на принципите на 
корпоративната социална отговорност, в 
сътрудничество с гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 78
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква г

Предложение за резолюция Изменение

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на 
предприятията и групите 
предприятия, а именно ежегодно 
публикуване на доклад в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, до който се осигурява 
обществен достъп;

г) стимули за насърчаване на 
прозрачността и осезаемата роля на 
практиките, свързани с 
корпоративната социална 
отговорност, и на доверието към тях 
посредством предоставяне на 
информация относно 
корпоративната социална 
отговорност на всички 
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заинтересовани страни, включително 
потребители, инвеститори и 
широката общественост по 
целенасочен начин, по-специално чрез 
редовно изготвяне на доклади относно 
поетите от корпорациите 
ангажименти, допълващи 
националните и международните 
изисквания;

Or. en

Изменение 79
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква г)

Предложение за резолюция Изменение

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на предприятията и 
групите предприятия, а именно 
ежегодно публикуване на доклад в 
областта на корпоративната социална 
отговорност, до който се осигурява 
обществен достъп; 

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на предприятията и 
групите предприятия и предприятията 
в сферата на влияние на 
„дружествата майки“, а именно 
ежегодно публикуване на доклад в 
областта на корпоративната социална 
отговорност,  който се основава на 
глобални, общи и предварително 
определени показатели за 
постигнати резултати и до който се 
осигурява обществен достъп тези 
данни трябва да могат да бъдат 
впоследствие проверени от 
независима структура;

Or. fr

Изменение 80
Daniel Caspary

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква г)
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Предложение за резолюция Изменение

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на предприятията
и групите предприятия, а именно 
ежегодно публикуване на доклад в 
областта на корпоративната 
социална отговорност, до който се 
осигурява обществен достъп; 

г) задължение за прозрачност и 
отчетност от страна на по-големите 
предприятия и групите предприятия;

Or. de

Изменение 81
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква д)

Предложение за резолюция Изменение

д) задължение за полагане на дължима 
грижа от страна на предприятията и 
групите предприятия, а именно 
задължение за предприемане на 
превантивни мерки с цел да се 
определят и предотвратят всякакви 
нарушения на правата на човека и на 
правата в областта на околната среда, 
корупцията или избягването на данъци, 
включително по отношение на техните 
дъщерни дружества и снабдителни 
вериги, т.е. в рамките на тяхната 
сфера на влияние;

д) задължение за полагане на дължима 
грижа от страна на корпорациите, а 
именно задължение за предприемане на 
превантивни мерки с цел да се 
определят и предотвратят всякакви 
нарушения на правата на човека и на 
правата в областта на околната среда, 
корупцията или избягването на данъци, 
включително по отношение на техните 
дъщерни дружества и снабдителни 
вериги; 

Or. en

Изменение 82
Daniel Caspary

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква д
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Предложение за резолюция Изменение

д) задължение за полагане на дължима 
грижа от страна на предприятията и 
групите предприятия, а именно 
задължение за предприемане на 
превантивни мерки с цел да се 
определят и предотвратят всякакви 
нарушения на правата на човека и на 
правата в областта на околната среда, 
корупцията или избягването на данъци, 
включително по отношение на техните 
дъщерни дружества и снабдителни 
вериги, т.е. в рамките на тяхната сфера 
на влияние;

д) задължение за полагане на дължима 
грижа от страна на по-големите 
предприятия и концерните, а именно 
задължение за предприемане на 
превантивни мерки с цел да се 
определят и предотвратят всякакви 
нарушения на правата на човека и на 
правата в областта на околната среда, 
корупцията или избягването на данъци, 
включително по отношение на техните 
дъщерни дружества и снабдителни 
вериги, т.е. в рамките на тяхната сфера 
на влияние;

Or. de

Изменение 83
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква е)

Предложение за резолюция Изменение

е) механизъм за разглеждане на случаи 
на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, поети в рамките на 
търговско споразумение; не само 
компетентните органи на двете 
страни, но и независими експерти 
следва да могат да провеждат 
разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в 
рамките на програмите на МОТ1; при 
груби нарушения на ангажиментите 
страните могат да ги направят 
публично достояние и да призоват за 
налагането на съразмерни търговски 
санкции;

заличава се

                                               
1 Например програмата „Better Factories Cambodia“ (http://www.betterfactories.org/ ). 
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Or. en

Изменение 84
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква е)

Предложение за резолюция Изменение

е) механизъм за разглеждане на случаи 
на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална отговорност, 
поети в рамките на търговско 
споразумение; не само компетентните 
органи на двете страни, но и независими 
експерти следва да могат да провеждат 
разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в рамките 
на програмите на МОТ1; при груби 
нарушения на ангажиментите страните 
могат да ги направят публично 
достояние и да призоват за налагането 
на съразмерни търговски санкции;

е) механизъм за разглеждане на случаи 
на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 
корпоративната социална отговорност, 
поети в рамките на търговско 
споразумение; не само компетентните 
органи на двете страни, но и независими 
експерти следва да могат да провеждат 
разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в рамките 
на програмите на МОТ1, в 
сътрудничество с представителите 
на гражданското общество; при груби 
нарушения на ангажиментите страните 
могат да ги направят публично 
достояние и да призоват за налагането 
на съразмерни търговски санкции;

Or. fr

Изменение 85
Daniel Caspary

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква е)

Предложение за резолюция Изменение

е) механизъм за разглеждане на случаи 
на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 

е) механизъм за разглеждане на случаи 
на установени нарушения на 
ангажименти в областта на 
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корпоративната социална отговорност, 
поети в рамките на търговско 
споразумение; не само компетентните 
органи на двете страни, но и 
независими експерти следва да могат 
да провеждат разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в рамките 
на програмите на МОТ1; при груби 
нарушения на ангажиментите страните 
могат да ги направят публично 
достояние и да призоват за налагането 
на съразмерни търговски санкции;

корпоративната социална отговорност, 
поети в рамките на търговско 
споразумение; компетентните органи на 
двете страни следва да могат да 
провеждат разследвания, подобно на 
разследванията, извършвани в рамките 
на програмите на МОТ1; при груби 
нарушения на ангажиментите страните 
могат да ги направят публично 
достояние и да реагират съразмерно;

Or. de

Изменение 86
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж)

Предложение за резолюция Изменение

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от 
страна на предприятията на 
съответното законодателство и 
международни конвенции в сферата 
на корпоративната социална 
отговорност; двете страни следва да 
се ангажират да благоприятстват 
международното съдебно 
сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите 
на действия от страна на 
предприятията или на дружества в 
рамките на тяхната сфера на 
влияние, както и с оглед на тази цел 
да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните 
съдебни органи; 

заличава се

                                               
1 Например програмата „Better Factories Cambodia“ (http://www.betterfactories.org/ ).
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Or. en

Изменение 87
Christofer Fjellner

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж

Предложение за резолюция Изменение

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от 
страна на предприятията на 
съответното законодателство и 
международни конвенции в сферата 
на корпоративната социална 
отговорност; двете страни следва да 
се ангажират да благоприятстват 
международното съдебно 
сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите 
на действия от страна на 
предприятията или на дружества в 
рамките на тяхната сфера на 
влияние, както и с оглед на тази цел 
да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните 
съдебни органи; 

заличава се

Or. en

Изменение 88
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж)

Предложение за резолюция Изменение

ж)  механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от страна 

ж)  механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от страна 
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на предприятията на съответното 
законодателство и международни 
конвенции в сферата на корпоративната 
социална отговорност; двете страни 
следва да се ангажират да 
благоприятстват международното 
съдебно сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите на 
действия от страна на предприятията 
или на дружества в рамките на тяхната 
сфера на влияние, както и с оглед на 
тази цел да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните съдебни 
органи; 

на предприятията на съответното 
законодателство и международни 
конвенции в сферата на корпоративната 
социална отговорност; двете страни 
следва да се ангажират да 
благоприятстват международното 
съдебно сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите на 
действия от страна на предприятията 
или на дружества в рамките на тяхната 
сфера на влияние, както и с оглед на 
тази цел да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните съдебни 
органи, както и да санкционират 
нарушения от страна на 
предприятия;

Or. de

Изменение 89
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж)

Предложение за резолюция Изменение

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от страна 
на предприятията на съответното 
законодателство и международни 
конвенции в сферата на корпоративната 
социална отговорност; двете страни 
следва да се ангажират да 
благоприятстват международното 
съдебно сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите на 
действия от страна на предприятията
или на дружества в рамките на тяхната 
сфера на влияние, както и с оглед на 
тази цел да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните съдебни 
органи;

ж) механизъм за съдебно 
сътрудничество между Съюза и 
страните партньори, с цел да се 
обезпечи надлежното спазване от страна 
на предприятията на съответното 
законодателство и международни 
конвенции в сферата на корпоративната 
социална отговорност; двете страни 
следва да се ангажират да 
благоприятстват международното 
съдебно сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите на 
действия от страна на корпорациите в 
рамките на снабдителната верига
или на дружества в рамките на тяхната 
сфера на влияние, както и с оглед на 
тази цел да подкрепят развитието на 
процедурите и компетентните съдебни 
органи;
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Or. en

Изменение 90
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж а) (нова)

Предложение за резолюция Изменение

жа) задължение, в случай на 
прибягване до арбитраж или всякакъв 
друг начин за алтернативно 
разрешаване на спорове, за лицата или 
организациите, които трябва да ги 
разрешат, да вземат под внимание 
набора от международни конвенции 
за защита на околната среда и на 
основните права при вземането на 
решение.  При условие че страните по 
спора представят подходящи 
елементи, които позволяват 
арбитрите да получат разяснения, 
последните би следвало да имат за 
задължение да приемат тяхното 
изказване, по-специално посредством 
участие amicus curiae, и да вземат под 
внимание тези елементи при своето 
решение, като обяснят, при 
необходимост, причините за 
тяхното отхвърляне;

Or. fr

Изменение 91
Catherine Bearder

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж а) (нова)

Предложение за резолюция Изменение

жа) изискване дружествата да 
поемат ангажимент за провеждане 
на свободна и открита предварителна 
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консултация с местните и 
независимите заинтересовани 
страни, при наличието на достъп до 
необходимата информация, преди 
началото на проекти, които оказват 
въздействие върху местна общност; 

Or. en

Изменение 92
William (The Earl of) Dartmouth

Предложение за резолюция
Параграф 12, буква ж а) (нова)

Предложение за резолюция Изменение

жа) специален акцент върху 
въздействието на практиките, 
свързани с наемането на работа на 
деца и детския труд;

Or. en

Изменение 93
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. счита, че клаузата за 
корпоративната социална 
отговорност може да се придружава 
от други разпоредби; заема 
становището, че:

а) при констатирани нарушения на 
ангажиментите, поети в рамките на 
корпоративната социална 
отговорност, следва да бъде възможно 
компетентните органи да извършат 
разследване и при установяване на 
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груби нарушения на ангажиментите 
страните могат да ги направят 
публично достояние;

б) двете страни следва да се 
ангажират да благоприятстват 
международното съдебно 
сътрудничество, да улесняват 
достъпа до правосъдие за жертвите 
на действия от страна на корпорации 
и с оглед на тази цел да подкрепят 
развитието на подходящи съдебни 
процедури, както и на извънсъдебни 
механизми за обезщетение; 

Or. en

Изменение 94
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. отбелязва, че в изготвения от 
John Ruggiе доклад на ООН, подкрепен 
от шведското и испанското 
председателство на ЕС, се определят 
три основни области на 
корпоративната социална 
отговорност: „защита, 
предотвратяване и коригиране“; 
защитата и предотвратяването са 
предвидени в настоящите правила 
относно корпоративната социална 
отговорност, но Комисията се 
призовава да придаде по-голяма сила 
на елемента в търговските 
споразумения, свързан с 
коригиращите мерки, и да увеличи 
отчетността в това отношение, 
включително като се предоставя 
достъп на жертвите до обезщетение;

Or. en
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Изменение 95
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 12 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12б. призовава Комисията да прегледа 
съществуващите търговски 
споразумения и да се погрижи за 
включването на клаузи против 
понижаването на стандартите във 
всяка една от главите относно 
инвестициите при преразглеждането 
на тези споразумения;

Or. en

Изменение 96
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 12 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12в. предлага като част от 
двустранните споразумения на ЕС в 
рамките на програмите за укрепване 
на правосъдието да се предвиди 
обучението на съдии и представители 
на съдилища, разглеждащи дела от 
търговскоправен характер, по 
въпроси, свързани с правата на човека, 
и в областта на спазването на 
международните конвенции относно 
трудовите права и околната среда;

Or. en
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Изменение 97
Keith Taylor

Предложение за резолюция
Параграф 12 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12г. призовава Комисията да включи 
във всеки един от диалозите в 
областта на правата на човека, 
които тя вече провежда, въпроса за 
КСО, както и дейността на 
дружествата, установени в ЕС, и 
техните дъщерни предприятия в 
съответните страни;  изисква 
Комисията своевременно да 
предостави на разположение 
програмите, списъкът на 
участниците и протоколите от 
заседанията за всеки един от тези 
диалози;

Or. en

Изменение 98
Jan Zahradil

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. предлага да се създаде 
парламентарен комитет за 
мониторинг на всяко едно 
споразумение за свободна търговия, 
подобно на комитета, предвиден в 
споразуменията за икономическо 
партньорство, който да служи като 
форум за обмен на информация и за 
диалог между членовете на 
Европейския парламент и 
парламентаристите от страните 
партньори; освен това посочва, че 
тези комитети за мониторинг на 

заличава се
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споразуменията за свободна търговия 
биха могли да следят по-специално за 
прилагането на главата относно 
устойчивото развитие и на клаузата 
относно корпоративната социална 
отговорност, да изготвят препоръки 
към съвместните комитети по 
споразуменията за свободна търговия, 
по-специално с оглед на оценките на 
въздействието и в случаи на 
незачитане на правата на човека, на 
социалните права или на 
споразуменията в областта на 
околната среда; 

Or. en

Изменение 99
Małgorzata Handzlik

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. предлага да се създаде 
парламентарен комитет за мониторинг 
на всяко едно споразумение за свободна 
търговия, подобно на комитета, 
предвиден в споразуменията за 
икономическо партньорство, който да 
служи като форум за обмен на 
информация и за диалог между 
членовете на Европейския парламент и 
парламентаристите от страните 
партньори; освен това посочва, че тези 
комитети за мониторинг на 
споразуменията за свободна търговия 
биха могли да следят по-специално за
прилагането на главата относно 
устойчивото развитие и на клаузата 
относно корпоративната социална 
отговорност, да изготвят препоръки към 
съвместните комитети по 
споразуменията за свободна търговия, 
по-специално с оглед на оценките на 

13. предлага да се създаде 
парламентарен подкомитет за 
мониторинг на споразуменията за 
свободна търговия, който да служи като 
форум за обмен на информация и за 
диалог между членовете на Европейския 
парламент и парламентаристите от 
страните партньори; освен това посочва, 
че тези комитети за мониторинг на 
споразуменията за свободна търговия 
биха могли също да разгледат 
подробно прилагането на главата 
относно устойчивото развитие и на 
клаузата относно корпоративната 
социална отговорност, да изготвят 
препоръки към съвместните комитети 
по споразуменията за свободна 
търговия, по-специално с оглед на 
оценките на въздействието и при 
установени случаи на незачитане на 
правата на човека, на трудовите права 
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въздействието и в случаи на незачитане 
на правата на човека, на социалните
права или на споразуменията в областта 
на околната среда; 

или на споразуменията в областта на 
околната среда;

Or. en

Изменение 100
William (The Earl of) Dartmouth

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. изтъква, че ако ефектът от 
въвеждането на законово изискване, 
свързано с корпоративната социална 
отговорност, като задължителен 
елемент в споразуменията за 
свободна търговия на Европейския 
съюз е преместването на сектори или 
търговски дейности от държави-
членки или търговски партньори на 
държави-членки, в които 
стандартите са високи, в страни с 
по-малко строг режим, то това би 
било вредно във всяко едно отношение 
— за заетостта, данъчните 
постъпления, климата и 
благоденствието — и поради това 
призовава Комисията да гарантира 
липсата на порочни стимули и 
непредвидени последици;

Or. en

Изменение 101
Catherine Bearder

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)



AM\833858BG.doc 63/66 PE450.649v01-00

BG

Предложение за резолюция Изменение

13а. предлага да се създаде редовен 
форум за сравнение за страните по 
„световния договор“ на ООН, с цел да 
се представят техните програми в 
областта на корпоративната 
социална отговорност на вниманието 
на обществеността и да се 
предостави средство за сравнение за 
потребителите, и да се създаде 
култура на високи стандарти и 
партньорска оценка; подобна 
прозрачност би насърчила 
дружествата да постигнат на 
доброволни начала по-високи 
стандарти на корпоративна социална 
отговорност, като в противен случай 
те биха били изправени пред 
последствията от критичния поглед 
на средствата за масово осведомяване 
и обществеността;

Or. en

Изменение 102
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. предлага разглеждане на 
възможността за разширяване на 
обхвата на нарушенията на 
принципите на КСО като към него се 
прибавят нарушения, свързани с 
конкуренцията или други причини, 
произтичащи от търговско 
споразумение, като тези причини 
бъдат включени в приложното поле 
на защитните клаузи, придружаващи 
търговското споразумение, което да 
направи възможни ответни реакции;
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Or. de

Изменение 103
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 14 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14a. приканва Комисията, в рамките 
на въпросните форуми, да призове за 
разработване на международна 
конвенция, която да  установява 
отговорностите на „страните 
домакини“1 и на „страните на 
произход“2 и която се вписва в 
борбата срещу нарушаването на 
правата на човека от 
мултинационалните предприятия, и 
прилагането на принципа за 
екстратериториалност;

Or. fr

Изменение 104
William (The Earl of) Dartmouth

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. застъпва се отново за създаването в 
рамките на СТО на комитет по търговия 
и достойни условия на труд, по подобие 
на комитета по търговия и развитие, в 
рамките на който да могат да се 
обсъждат въпросите, свързани със 
социалните стандарти и корпоративната 

16. застъпва се отново за създаването в 
рамките на СТО на комитет по търговия 
и достойни условия на труд, по подобие 
на комитета по търговия и развитие, в 
рамките на който да могат да се 
обсъждат въпросите, свързани с 
трудовите стандарти, особено по 

                                               
1 Държави, в които имат седалища всички предприятия, които се намират в отношения на зависимост 
спрямо дружествата майки
2 Държави, в които се намират дружествата майки
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социална отговорност, в контекста на 
международната търговия; отново 
предлага да се адаптира процедурата за 
разрешаване на спорове, за да може в 
случаите, в които се касае за възможни 
нарушения на разпоредбите на 
международните споразумения в 
областта на околната среда или 
социалните норми, специални групи 
(експертни групи) или органът, пред 
който се обжалва, да се обърнат към 
компетентните международни органи за 
мнение, като това мнение впоследствие 
се оповестява;

отношение на наемането на работа 
на деца, и корпоративната социална 
отговорност, в контекста на 
международната търговия; отново 
предлага да се адаптира процедурата за 
разрешаване на спорове, за да може в 
случаите, в които се касае за възможни 
нарушения на разпоредбите на 
международните споразумения в 
областта на околната среда или 
трудовите стандарти, специални 
групи (експертни групи) или органът, 
пред който се обжалва, да се обърнат 
към компетентните международни 
органи за мнение, като това мнение 
впоследствие се оповестява;

Or. en

Изменение 105
Harlem Désir

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. застъпва се отново за създаването в 
рамките на СТО на комитет по търговия 
и достойни условия на труд, по подобие 
на комитета по търговия и развитие, в 
рамките на който да могат да се 
обсъждат въпросите, свързани със 
социалните стандарти и корпоративната 
социална отговорност, в контекста на 
международната търговия; отново 
предлага да се адаптира процедурата за 
разрешаване на спорове, за да може в 
случаите, в които се касае за възможни 
нарушения на разпоредбите на 
международните споразумения в 
областта на околната среда или 
социалните норми, специални групи 
(експертни групи) или органът, пред 
който се обжалва, да се обърнат към 
компетентните международни органи за 

16. застъпва се отново за създаването в 
рамките на СТО на комитет по търговия 
и достойни условия на труд, по подобие 
на комитета по търговия и околна 
среда, в рамките на който да могат да се 
обсъждат въпросите, свързани със 
социалните стандарти и корпоративната 
социална отговорност, в контекста на 
международната търговия; отново 
предлага да се адаптира процедурата за 
разрешаване на спорове, за да може в 
случаите, в които се касае за възможни 
нарушения на разпоредбите на 
международните споразумения в 
областта на околната среда или 
социалните норми, специални групи 
(експертни групи) или органът, пред 
който се обжалва, да се обърнат към 
компетентните международни органи за 
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мнение, като това мнение впоследствие 
се оповестява;

мнение, като това мнение впоследствие 
се оповестява;

Or. fr


