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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в 
международните търговски споразумения 
(2009/2219(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид членове 153, 191, 207 и 218 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 31 и 32 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) и другите 
инструменти на ООН в сферата на правата на човека, по-специално Пакта за 
граждански и политически права (1966 г.), Пакта за икономически, социални и 
културни права (1966 г.), Конвенцията за премахване на всички форми на расова 
дискриминация (1965 г.), Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (1979 г.) и Конвенцията за правата на 
детето (1989 г.), 

– като взе предвид Споразумението от Маракеш за създаването на Световната 
търговска организация (СТО), както и декларацията, приета на четвъртата 
министерска конференция през ноември 2001 г. в Доха, и по-специално параграф 31 
от нея, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 септември 1996 г. относно съобщението на 
Комисията относно включване зачитането на демократичните принципи и правата 
на човека в споразуменията между Общността и трети страни (COM(1995)0216),1
както и своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на 
човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз2, 

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2001 г. относно откритостта и 
демокрацията в международната търговия3, настояваща за зачитане от СТО на 
основните социални стандарти на Международната организация на труда (МОТ), 
както и за приемане от Европейския съюз на решенията на МОТ, включително 
евентуални призиви за санкции, свързани със сериозни нарушения на основните 
социални стандарти,

– като взе предвид своята резолюция от 25 април 2002 г. относно съобщението на 
Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно ролята на Европейския 
съюз за насърчаване на правата на човека и процеса на демократизация в трети 

                                               

1 ОВ C 320, 28.10.1996 г., стр. 261.
2 ОВ C 290E, 29.11.2006 г., стр. 107.
3 ОВ C 112 E, 9.5.2002 г., стр. 326.
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страни (COM(2001)0252)1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Социалното измерение на 
глобализацията — приносът на политиката на ЕС за увеличаване на ползите за 
всички“ (COM(2004)0383),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2005 г. относно социалното 
измерение на глобализацията2,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2005 г. относно експлоатацията на деца 
в развиващите се страни със специален акцент върху детския труд3,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 юни 2010 г. относно детския труд4,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно справедливата 
търговия и развитието5,

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2007 г. относно Глобална Европа –
външни аспекти на конкурентоспособността6 в отговор на съобщението на 
Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Глобална Европа: 
конкурентоспособна в световен мащаб – Принос към стратегията на ЕС за растеж и 
заетост“ (COM(2006)0567), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Насърчаване на 
осигуряването на достойни условия на труд за всички — приносът на ЕС за 
осъществяване на програмата за осигуряване на достойни условия на труд в света“ 
(COM(2006)0249),

– като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. относно осигуряването на 
достойни условия на труд за всички7, съдържаща искане за включване на социални 
стандарти с цел насърчаване на достойни условия на труд в търговските 
споразумения на Европейския съюз и по-специално в двустранните споразумения,

– като взе предвид Дневния ред за достойни условия на труд на МОТ и Глобалния 
пакт за заетостта на МОТ, приети с глобален консенсус на 19 юни 2009 г. на 
Международната конференция по труда,

– като взе предвид Брюкселската конвенция от 1968 г., консолидирана в Регламент 
(EО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, 
признаването, и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски 

                                               
1 OВ C 131 E, 5.6.2003 г., стр. 147.
2 ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 65.
3    ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 84.

4 Заключения на Съвета от 14.6.2010 г. относно детския труд, 10937/1/10.
5 ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 865.
6 ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 128.
7 ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 321
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дела1,

– като взе предвид общата система за преференции (ОСП) в сила от 1 януари 2006 г., 
която предоставя безмитен достъп или намаление на митата при по-голям брой 
продукти, а също така включва и нов стимул за уязвимите страни със специфични 
търговски, финансови и свързани с развитието потребности,

– като взе предвид всички споразумения между Европейския съюз и трети държави, 

– като взе предвид споразумението за партньорство между членовете на групата 
страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейския съюз, 
подписано в Котону на 23 юни 2000 г., и прегледите на това споразумение от 2005 и 
2010 г.,

– като взе предвид своите резолюции относно споразуменията за икономическо 
партньорство с регионите и държавите от АКТБ и по-специално резолюциите си от  
26 септември 2002 г.2, от 23 май 2007 г.3 и от 12 декември 2007 г.4, 

– като взе предвид приключването на преговорите между ЕС и Колумбия и Перу за 
подписване на многостранно споразумение за търговия,

– като взе предвид изслушването „Прилагане на социални и екологични стандарти 
при търговските преговори“, организирано на 14 януари 2010 г. от Европейския 
парламент,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по външни работи; комисията по развитие, комисията по заетост и 
социални въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че връзката между търговията, правата на човека и социалните и 
екологичните стандарти се е превърнала в ключов елемент от икономическите и 
търговските отношения и е неразделна част от преговорите в рамките на 
споразуменията за свободна търговия, 

Б. като има предвид, че нарушаванията на конкуренцията и рисковете от социален и 
екологичен дъмпинг са все по-чести, 

В. като има предвид, че реципрочността трябва да стане правило в отношенията между 
Европейския съюз и трети държави, за да се създадат условия за справедлива и 
лоялна международна конкуренция, 

Г. като има предвид, че двустранните форуми са се превърнали в основна платформа  

                                               
1 ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.
2 ОВ C 273 E, 14.11.2003 г., стр. 305.
3 ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
4 ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
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за преследване на тези политически цели — дотолкова, че перспективите за 
установяване на многостранни правила за регулиране на отношенията между 
търговията, труда и околната среда в рамките на СТО не са твърде обещаващи, 

Д. като има предвид, че все пак е съществено да се работи за възстановяване на 
баланса между търговското право и основните права и да се укрепи диалогът между 
основните международни организации, по-конкретно между МОТ и СТО, с оглед на 
постигане на по-съгласувани международни политики и по-добро световно  
управление, 

Е. като има предвид, че има много причини за включване на разпоредби относно 
правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международни 
търговски споразумения — от желанието да се установи справедлива и честна 
търговия и да се гарантира някакво равнище на лоялност в търговията ("level playing 
field") до по-предписателното желание да се защитават универсалните ценности на 
Европейския съюз и да се преследват съгласувани европейски политики, 

Ж. като има предвид, че Договорът от Лисабон отново потвърждава, че външната 
дейност на Европейския съюз, от която търговията е неразделна част, следва да бъде 
ръководена от същите принципи, които са вдъхновили собственото й създаване;
като има предвид, че европейският социален модел, който съчетава устойчив 
икономически растеж с по-добри условия на труд и на живот, може да също да 
служи за модел на другите партньори;    като има предвид, че търговските 
споразумения трябва освен това да са съвместими с други задължения и 
международни конвенции, които държавите страни по тях са се ангажирали да 
спазват съгласно националното си право,

З. като има предвид, че включването на правата на човека и на социалните и 
екологичните стандарти в търговските споразумения може да донесе добавена 
стойност в подобни споразумения,  като даде възможност за по-голямо 
взаимодействие в рамките на гражданското общество и повишена подкрепа за 
политическата и социална стабилност и същевременно установи по-благоприятна 
атмосфера за търговията,

И. като има предвид, че общата система за преференции цели да насърчи зачитането на 
международните трудови стандарти чрез допълнителни митнически преференции и 
че неспазването на тези условия може да доведе до временно прекратяване на 
търговския режим,

1. изисква във връзка с това в бъдещата търговска стратегия на Европейския съюз да 
бъдат защитени европейските търговски интереси, а Съюзът и неговите търговски 
партньори да зачитат взаимно въвеждането и прилагането на клаузи относно 
правата на човека и социалните и екологичните стандарти; счита, че Европейският 
съюз следва да възприеме в преговорите позитивен подход; подчертава, че 
включването на разпоредби относно устойчивото развитие, по-конкретно в 
двустранните споразумения, ще бъде от полза за всички страни; 

Права на човека и социални и екологични стандарти в многостранните търговски 
отношения
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2. приканва за по-интензивно сътрудничество на многостранно равнище между СТО и 
основните институции на ООН в областта на правата на човека; счита, че по-
тесните връзки с Върховния комисариат на ООН по правата на човека и със 
специалните процедури биха били особено полезни за осигуряване на многостранна 
търговска рамка, допринасяща за зачитането на правата на човека; по подобен 
начин експертният опит на Върховния комисариат би могъл да се взема предвид в 
работните групи на СТО и Апелативния орган в случай, че се установят сериозни 
нарушения на правата на човека; 

3. счита, че общият периодичен преглед в рамките на Съвета по правата на човека би 
бил полезен инструмент за проследяване на спазването на разпоредбите, свързани с 
правата на човека, в международните търговски споразумения; 

4. подчертава, че е от съществено значение разширяването на сътрудничеството с 
МОТ като компетентен орган при определяне и договаряне на международни 
трудови стандарти и при надзора за тяхното спазване в правото и в практиката, а 
също и пълноценното участие на МОТ в работата на СТО; 

a) във връзка с това отправя искане да се даде на МОТ статут на наблюдател в 
СТО и правото да взема думата по време на министерските конференции на 
СТО; 

б) предлага създаването в СТО на комитет по търговия и достойни условия на 
труд по подобие на комитета по търговия и околна среда; 

в) предлага да се даде възможност да бъдат сезирани МОТ и Върховния 
комисариат на ООН по правата на човека в съответните случаи, когато става 
въпрос за нарушаване на международните конвенции по труда при търговски 
спор; 

г) предлага, когато решение на органа за решаване на спорове се счита от държава 
членка на СТО като поставящо под въпрос решения на МОТ относно 
спазването на конвенциите по труда, да съществува процедура за обжалване 
пред МОТ; 

5. потвърждава, че целите за поддръжка и запазване на отворена и 
недискриминационна многостранна система на търговия, от една страна, и за 
действие за защита на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие, от 
друга страна, трябва да се укрепват взаимно; подчертава, че съгласно член 20 от 
Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) държавите-членки могат да 
приемат търговски мерки за защита на околната среда, при условие че не 
злоупотребяват с употребата на подобни мерки за протекционистки цели; 

6. приветства работата на комитета по търговия и околна среда на СТО, който е 
съществен форум за работа за интеграция и задълбочаване на връзката между 
околна среда и търговия;

7. подчертава важността на подобряването на достъпа до „зелени“ стоки и технологии 
за постигане целите на устойчивото развитие и приканва всички страни в 
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преговорния процес да удвоят усилията си за бързо приключване на преговорите по 
намаляването или премахването на тарифните и нетарифните бариери пред 
екологичните стоки и услуги, за да се насърчат възможностите за растеж на 
европейските индустрии; 

8. подчертава необходимостта от напредък в преговорите по другите точки от член 31 
от декларацията от Доха относно връзката между съществуващите правила на СТО 
и специфичните търговските задължения, установени в многостранните 
споразумения в областта на околната среда (МСОС), и от насърчаване на по-тясно 
сътрудничество между секретариатите на МСОС и комитетите на СТО, което е 
съществен аспект за  гарантиране на съгласуваното развитие на търговските режими 
и режимите на опазване на околната среда;

9. счита, че многостранно споразумение, включващо всички основни източници на 
CO2, би било най-добрият инструмент, за да се гарантира интернализиране на 
отрицателните за околната среда външни разходи, свързани с CO2, но че съществува 
риск такова споразумение да не бъде постигнато в близко бъдеще; следователно 
счита, че Европейският съюз следва да продължи да проучва възможностите за 
установяване на подходящи екологични инструменти, а именно „механизъм за 
включване на въглеродни емисии“, който при спазване на правилата на СТО, от 
една страна, да позволи да се води борба срещу рисковете от изместване на емисии 
на CO2 към страни, които не спазват същите цели като Съюза по отношение 
намаляването на емисиите на парникови газове, и от друга страна, да стане лост в 
международните преговори за насърчаване на всички страни да поемат твърди 
ангажименти по въпроса;

10. предлага, след като се договори и подпише международно споразумение относно 
климата, да се създаде истинска международна организация за околната среда, 
която да следи за изпълнението на поетите ангажиментите и за спазването на 
стандартите в сферата на околната среда; би било например задължително да се 
сезира тази бъдеща организация за екологичен дъмпинг; 

Права на човека и социални и екологични стандарти в двустранните търговски 
споразумения

11. твърдо подкрепя практиката на включване на клаузи относно правата на човека в 
международните споразумения на Европейския съюз, но припомня, че продължават 
да съществуват големи предизвикателства относно наблюдението и прилагането на 
тези клаузи; повтаря, че такива клаузи трябва също да бъдат включвани във всички 
търговски и секторни споразумения с ясен и прецизен механизъм за консултация по 
образец на член 96 от Споразумението от Котону; приветства в това отношение 
включването на подобна клауза в споразумението за свободна търговия с Колумбия;

12. подчертава, че същият подход на систематично включване следва да се приложи и 
при главите относно устойчивото развитие в двустранните споразумения; въпреки 
това счита, че изискването за прилагането на стандарти би могло да варира при 
различни държави според икономическото им състояние и че следователно е 
необходимо постепенно и гъвкаво прилагане, като се взема предвид капацитетът на 
партньора в преговорите; 
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13. подчертава, че в рамките на споразуменията за свободна търговия биха могли да се 
предвидят случаи на подлежаща на условия либерализация, включително 
съкращаване на графика за премахване на ограниченията или достъп до 
допълнителен пазар в зависимост от спазването или неспазването на екологичните и 
социалните стандарти; 

14. подчертава важността на непрекъснатия мониторинг върху прилагането на 
споразумението, при отворен и интегриращ подход във всички фази:

a) приветства използването на оценки за въздействието във връзка с устойчивото 
развитие, но счита, че те би трябвало да се извършват също така веднага след 
наличието на споразумение, а не единствено "ex ante”, за да се гарантира 
непрекъснат процес на оценяване;  подчертава също така, че е от значение да се 
действа изцяло въз основа на резултатите от тях; 

б) приканва Комисията да изготви оценки на въздействието относно правата на 
човека, в допълнение към оценките относно устойчивото развитие, с 
разбираеми търговски показатели, които се основават на правата на човека и 
екологичните и социалните стандарти; 

в) призовава двете страни да представят редовни доклади относно общия 
напредък по прилагането на всички ангажименти, поети по силата на 
споразумението;

г) подчертава значимостта на участието на гражданите на всички етапи на 
преговорите и по време на проследяването на споразумението и в тази връзка 
отправя искане за създаване на форуми за устойчивото развитие или на 
консултативни групи, предвиждащи консултация със социалните партньори и 
представителите на независимото гражданско общество; 

15. признава, че главата относно устойчивото развитие в двустранните споразумения, 
които са в процес на договаряне, е обвързваща, но би могла да бъде със засилен 
ефект, ако предвижда:

a) процедура за подаване на жалби, отворена за участие на социалните партньори, 
както и на гражданското общество;

б) възможност за отнасяне на въпроса до независима инстанция за разрешаване на 
конфликти, като групи експерти, подбрани въз основа на техния опит в областта 
на правата на човека, трудовото право и правото в областта на околната среда, и 
чиито препоръки би трябвало да бъдат включени в добре определен процес, при 
наличието на разпоредби за тяхното прилагане; 

в) възможност за прибягване до механизъм за разрешаване на спорове при същите 
условия, както и за останалите части от споразумението, предвиждащ глоби с 
цел да подобрят положението в съответните сектори; 

16. подчертава важността на допълването на споразуменията със съпътстващи мерки, 
включително мерки по техническо съдействие и програми за сътрудничество, 



PE445.733v01-00 10/14 PR\823959BG.doc

BG

целящи да се подобри способността за изпълнение, по-специално на основните 
конвенции в областта на правата на човека и на социалните и екологичните 
стандарти;

Права на човека и социални и екологични стандарти в едностранните търговски 
отношения ОСП и ОСП+

17. счита, че 27-те конвенции, чиято ратификация е поискана с оглед възползване от 
предимствата на ОСП +, представляват уникално съчетание от конвенции относно 
правата на човека, трудовото право, устойчивото развитие и доброто управление; 
счита, че до този момент ОСП+ има очевиден положителен резултат що се отнася 
до ратификацията на тези конвенции, но в по-малка степен по отношение на 
тяхното прилагане, и би желал да постави допълнително ударение върху 
съпътстващите мерки, целящи да подобрят капацитета по прилагане; 

18. счита, че в споразуменията на Европейския съюз с трети страни би могла да бъде 
установена по-тясна връзка между клаузите във връзка с правата на човека и ОСП+, 
по-специално що се отнася до мониторинга; 

19. приканва Комисията, в процеса на ревизиране на режима на ОСП+, да адаптира 
критериите, за да се възползва от този режим с цел да се увери, че той действително 
е в полза на най-слабо развитите страни, и да установи точки за сравнение, 
механизми и прозрачни критерии за предоставяне, както и за оттегляне на 
преференции в рамките на този режим; изисква пълното участие на Европейския 
парламент в течение на целия процес, 

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Включването на клаузата относно правата на човека или прилагането на социални и 
екологични стандарти в търговските преговори са комплексни проблеми, които 
разделят международната общност. От една страна, страните от Севера изобличават 
социалния и екологичен дъмпинг, практикуван от страните с бързо развиваща се 
икономика, който съставлява нарушаване на конкуренцията в търговския обмен; от 
друга страна, страните от Юга подозират страните от Севера, че се стремят да 
възпрепятстват тяхното икономическо развитие и да прибягнат към своеобразен 
прикрит протекционизъм чрез прилагането на тези норми. 

Ето защо лесно разбираема е изключителната трудност да се обсъжда по спокоен начин 
въпросът относно нормите в рамките на многостранните инстанции и още повече в 
рамките на СТО, като същевременно социалната клауза се появява все по-често в 
двустранните търговски споразумения.

На този етап констатацията е, че днес е налице нарастващо неравновесие между 
правилата на международната търговия и останалите норми на международното право, 
ето защо е необходимо да се изследват нови направления за размисъл, като се работи 
по-специално за действително координиране между международните организации 
(СТО и МОТ). 

Европейският съюз има определяща роля в процеса на изграждане на ново световно 
управление и за тази цел трябва да насърчава съгласуваността на политиките, водени от 
международните институции. 

В момент, когато преразглежда своята търговска стратегия, Европейският съюз трябва, 
предвид тази констатация, да си зададе въпроси относно търговската политика, която 
желае да води. Ако желае да отправи ясно послание срещу протекционизма, Съюзът 
трябва също така да следи за това международната търговия да бъде лоялна, а ползите 
да бъдат взаимни.

Чрез политиките, които води, и по-специално своята търговска политика, Съюзът 
трябва да успее да защити своите търговски интереси, като същевременно спазва и 
гарантира спазването на своите норми и ценности.
Този размисъл трябва да помогне на различните европейски институции да подемат и 
водят нова търговска политика, която да е амбициозна и да се основава върху 
твърдостта и диалога. 

Не трябва следователно да се забравя фактът, че европейските промишлени и търговски 
предприятия са задължени да спазват в Европа стриктно социалните и екологични 
правила. Доколкото Европейският съюз спазва задължителни стандарти, би следвало 
той да може също така да изисква реципрочност от своите търговски партньори и по-
специално от страните с бързо развиваща се икономика, както и да насърчава
изискванията за качество и трайност, по-специално на хранителните продукти, които 
влизат на негова територия, за да се съхрани търговията като лоялна и справедлива. 
В тази връзка взискателните стандарти на единния европейски пазар по отношение на 
здравето, сигурността, околната среда, защитата на работещите и потребителите 
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съставляват специфичен европейски модел, който трябва да служи за вдъхновение на 
международно равнище и в многостранни форуми и да бъде отразен в преговорите по 
текущите двустранни преговори. Съюзът би се уверил по този начин в по-общ план, че 
външните политики, които той прилага чрез своята търговска политика и политиката на 
развитие допринасят ефективно за социалното развитие в трети страни, с които той 
поддържа търговски връзки.

Намирането на елементи на отговор и представянето на няколко предложения по тази 
проблематика ще позволи да се допринесе за положително възвръщане на 
съпричастността на гражданите спрямо търговската политика на Съюза (в контекст на 
отхвърляне или опасения по отношение на търговските преговори) и ще бъде принос в 
разискването относно лоялността на търговския обмен ("level playing field"). Добре е 
известно, че отварянето на търговията се одобрява и възприема като положително от 
обществото, при условие че може да допринесе за подобряване на жизненото равнище. 
Нарастването на търговския обмен и либерализмът се възприемат също така 
положително, когато те не поставят под съмнение социалните и екологични права.
Европейският съюз трябва следователно да намери равновесие между ограничителния 
и либералния търговски подход, както и компромис между защитата на своите 
търговски интереси и изискването за спазване на универсалните ценности, като 
прилагането на ограничителни социални и екологични стандарти.

С цел правилното осъществяване на този компромис, Съюзът трябва да установи 
диалог със своите партньори и да намери общо пространство за споделяне на тези 
ценности. Именно посредством усилието за прозрачност и диалог по отношение на 
новите правомощия, които са му отредени от Договора от Лисабон, Европейският 
парламент може да изиграе ключова роля. В този смисъл той трябва да предостави 
политически и морален мандат на преговорите. Освен това той трябва да се произнесе 
относно факта, че за Съюза е необходимо да защитава своите търговски интереси и в 
същото време да изрази позицията си относно необходимостта от рамка от стандарти. 
Парламентът трябва да насърчава открити „граждански” дискусии. Той трябва да бъде 
институцията, която утвърждава, че зачитането на човешкия живот, на достойните 
условия на труд е еднакво навсякъде за всички, че значението на екологичните и 
социалните права (синдикални права, борба срещу детския труд и т.н.) има универсален 
характер. 

Към така изложената проблематика се прибавят различни нива на разглеждане на 
темата, а именно многостранно, двустранно и едностранно равнище.

I. Права на човека и социални и екологични стандарти в многостранните 
търговски отношения
От съществено значение е, както беше вече изложено, да се насърчава съгласуваността 
на политиките, водени от международните институции, и да се въведе ново световно 
управление, координирано от Световната търговска организация, Международната 
организация на труда и (бъдещата?) световна организация по околната среда.
Добре позната е трудността в регулирането на международната търговия да бъдат 
включени стандарти, които са извън полето на търговията. Ето защо именно чрез 
подобряване на диалога с МОТ някои основни положения, свързани със спазването на 
социалните норми, могат да бъда взети предвид. В този смисъл ролята на МОТ би 
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трябвало да бъде укрепена, като към нея бъде създаден орган за тълкуване на 
стандартите. Освен факта, че се препоръчва зачитането от всички на основните 
стандарти на МОТ да стане задължително, организацията би следвало също така да
бъде сезирана по въпросите  на основните трудови права в рамките на уреждането на 
международни спорове, сред които търговските спорове (форма на преюдициално 
запитване на СТО към МОТ).

Докато въпросът относно вземането под внимание от търговията на социалните 
стандарти е все още със слаба значимост, то в областта на екологията търговските 
мерки, изисквани от многостранните споразумения в областта на околната среда 
(МСОС), с оглед постигане на екологични цели, считани за „легитимни“ посредством 
многостранен консенсус, и които не се явяват само прикрито ограничение спрямо 
търговията, се считат понастоящем за изключения, предвидени в член XX от ГАТТ. 

Накрая, що се отнася до околната среда, би следвало да бъде създадена специфична 
световна организация. Ако нейният мандат бъде добре определен и изяснен по 
отношение на останалите международни организации, по подобие на СТО, и ако й бъде 
позволено да действа въз основа на общоприети принципи, тази организация, наречена 
Световна организация по околната среда (СООС), би могла да отговаря за определянето 
и прилагането на екологичните стандарти. СООС би могла по този начин да бъде 
сезирана по случаи, свързани с екологичен дъмпинг. 

Относно правата на човека, би следвало да се установи най-накрая засилено 
сътрудничество на многостранно равнище между СТО и основните институции на 
Обединените нации в областта на правата на човека. Експертният опит на Върховния 
комисариат би могъл например да се взема предвид в работните групи на СТО и 
Апелативния орган, в случай че се установят сериозни нарушения на правата на човека. 

II. Права на човека и социални и екологични стандарти в двустранните търговски 
споразумения

Въпросът, свързан със задължението за прилагане на тези стандарти в рамките на 
двустранните търговски споразумения, е особено чувствителен и поставя на преден 
план способността на Европейския съюз да наложи прилагането и спазването на 
въпросните стандарти.

В двустранните преговори, сключени неотдавна или в процес на сключване, Съюзът се 
ангажира да въведе социални норми в споразуменията за свободна търговия, но се 
сблъсква понякога с враждебността на някои страни, които изтъкват мотива, че те биха 
се явявали протекционистки бариери.  Съюзът среща също така трудности по 
отношение на страни, които дори подписали конвенциите на МОТ, не зачитат 
синдикалните права.

При все това се наблюдават конкретни елементи на напредък в рамките на 
споразуменията за свободна търговия (ССТ) във връзка с преговорите по главите, 
свързани с устойчивото развитие. Основният принцип на някои ССТ е ангажиментът, 
поет от страните, да спазват правата на човека и развитието на устойчива икономика, 
основаваща се на защитата и утвърждаването на правата на трудещите се, както и в 
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областта на околната среда. 

В замяна на това, за да могат главите относно устойчивото развитие да бъдат спазвани 
от двете страни, би трябвало да се помисли относно въвеждането на механизми за 
взаимно наблюдение и насърчителни практики. Би могло например да се обмисли 
възможността за либерализация, подлежаща на условия, като скъсяване на графика за 
премахване или достъп до допълнителен пазар в зависимост от спазването или 
неспазването на даден социален и/или екологичен стандарт. Би следвало също така да е 
налице „подвижен индикатор” от изисквания, който да бъде различен в зависимост от 
страните и тяхната икономическа ситуация, който да позволява по този начин да бъде 
установена постепенност и гъвкавост по отношение на изискването за зачитане на 
социалните и екологичните стандарти. 

Най-накрая, но не на последно място, трябва да се укрепят арбитражните групи, 
форумите за обмен и диалог, които да позволяват по-голямо участие на гражданското 
общество и които в перспектива имат мобилизираща роля за вътрешните политики на 
страните партньори. Една от възможностите в тази връзка се състои в създаването на 
общи двустранни „органи на наблюдение“, за да се предостави форум за обмен на 
мнения между правителствата, Европейския парламент, социалните партньори и 
гражданското общество в широк смисъл. В заключение Комисията трябва да бъде 
приканена да изготви оценки на въздействието по отношението на правата на човека в 
допълнение към оценките на въздействието относно устойчивото развитие — с 
разбираеми търговски показатели, основаващи се върху правата на човека и 
екологичните и социалните стандарти.

III. Права на човека и социални и екологични стандарти в едностранните 
търговски отношения: ОСП и ОСП+

Тези инструменти позволяват да се поставят на преден план принципите и основните 
права на Европейския съюз. При все това ОСП, която позволява на Съюза да 
предоставя едностранно търговски преференции, се „бюрократизира“ в голяма степен, 
като критериите за предоставяне и достъп на преференции не са много прозрачни.Ето 
защо би следвало Съюзът, при преразглеждането на регламента относно ОСП, да може
по-добре да определи бенефициентите, като вземе предвид, например, тяхното равнище 
на развитие, и да гарантира мониторинг относно ангажиментите на същите тези страни 
по въпросите, свързани с правата на човека и екологичните и социалните стандарти.
Комисията би могла да обмисли възможността за въвеждане на рамка на 
сътрудничество между Съюза и страните, които са бенефициенти във връзка с ОСП, с 
оглед улесняване на проучванията и мониторинга на спорните случаи, както и на 
повече съпътстващи мерки.


