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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно корпоративната социална отговорност в международните търговски 
споразумения (2009/2201(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 30 и 31 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

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

– като взе предвид членове 9,10, 9, 48, 138, 139 и 153 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид ръководните принципи на ОИСР по отношение 
мултинационалните предприятия, тристранната принципна декларация относно 
мултинационалните предприятия и социалната политика на Международната 
организация на труда (МОТ), кодексите за поведение, договорени под егидата на 
международни организации, като ФАО, СЗО и Световната банка, както и 
положените усилия под ръководството на Конференция на ООН за търговия и 
развитие що се отнася до дейностите на предприятията в развиващите се страни,

– като взе предвид инициативата „Глобален договор", подета от ООН през септември 
2000 г., доклада на генералния секретар на ООН, озаглавен „Към световни 
партньорства – Засилване на сътрудничеството между Обединените нации и всички 
засегнати партньори, по-специално частния сектор“, от 10 август 2005 г. (05-45706 
(E) 020905), обявяването на „Глобален договор“ и на Глобалната инициатива за 
отчитане на ООН на 9 октомври 2006 г., както и принципите за отговорно 
инвестиране, представени през януари 2006 г. от ООН и координирани от 
Финансовата инициатива на Програмата на ООН за околната среда и „Глобален 
договор“ на ООН,

– като взе предвид нормите на ООН относно отговорностите на транснационалните 
корпорации и другите стопански предприятия по отношение на правата на човека 
(приети през декември 2003 г.)1,

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

– като взе предвид резултатите от световната среща на високо равнище по въпросите 
на устойчиво развитие, състояла се през 2002 г. в Йоханесбург, и в частност, 
отправения призив за инициативи във връзка с корпоративната социална 

                                               
1 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 www.globalreporting.org
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отговорност (КСО) и заключенията на Съвета от 3 декември 2002 г. относно 
предприемане на последващи мерки след срещата на високо равнище1,

– като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на 
човека относно отговорността по отношение на правата на човека на 
транснационалните предприятия и други предприятия от 15 февруари 2005 г. 
(E/CN.4/2005/91, 2005),

– 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 параметрите и механизмите за сертифициране и етикетиране, 
насочени към поведението на предприятията в областта на устойчивото развитие, 
изменението на климата или намаляването на бедността, като стандарта SA 8000, 
който засяга забраната на детския труд и стандартите на Afnor и ISO в областта на 
устойчивото развитие,

– като взе предвид Кимберлийския процес относно контрола върху търговията с 
необработени диаманти,

– 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 предприятията2, 

– 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 
коеренните народи от 1994 г. и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

– като взе предвид международните конвенции относно околната среда като 
Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (1987 г.), 
Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци 
(1999 г.), Протокола за биологичната сигурност от Картахена (2000 г.) и Протокола 
от Киото (1997 г.) 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 14 март 2003 г. относно 
Зелената книга, озаглавена „Насърчаване на европейска рамка за корпоративната 
социална отговорност“,

– като взе предвид окончателния доклад и препоръките на Плурилатералния 
европейски форум относно КСО от 29 юни 2004 г, включително 7-та препоръка в 
подкрепа на действията, целящи определянето на подходяща нормативна рамка, 

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/636/94/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
2 http://www.csrgov.dk



PR\830303BG.doc 5/17 PE448.821v01-00

BG

– 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 Зелената книга на Комисията, озаглавена „Насърчаване на 
европейска рамка за корпоративната отговорност на предприятията“ 
(COM(2001)0366), включена в последствие в Бялата книга, озаглавена „Съобщение 
на Комисията относно корпоративната социална отговорност: принос на 
предприятията за устойчивото развитие“ (COM(2002)0347),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 30 май 2001 г. относно признаване, 
оценка и излагане на въпроси, свързани с околната среда, в годишните отчети и 
доклади на дружествата (предмет на уведомление номер C(2001)1495)2 ,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 май 2004 г., озаглавено 
"Социалното измерение на глобализацията – приносът на политиката на ЕС за 
достигане до всички на предимствата й" (COM(2004)0383),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 март 2006 г. до Европейския 
парламент, Съвета  и Европейския икономически и социален комитет „Изпълнение 
на Лисабонската програма на Общността: „Да направим Европа отличен пример по 
въпросите на корпоративната социална отговорност“ (COM(2006)0136),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 май 2006 г., озаглавено 
„Насърчаване на осигуряването на достоен труд за всички: приносът на ЕС за 
осъществяването на програмата осигуряване на достойни условия на труд в света“ 
(COM(2006)0249),

– като взе предвид Общата система за преференции (ОСП) в сила от 1 януари 2006 г., 
която предоставя свободен достъп до права или намаляване на права за увеличен 
брой продукти и включва също така нова мярка за насърчаване в полза на 
уязвимите страни, които се сблъскват със специфични търговски и финансови 
нужди или нужди, свързани с развитието,

– като взе предвид параграф 6 от Споразумението за свободна търговия между 
Европейския съюз и Южна Корея, подписано през октомври 2009 г., съгласно който 
„страните се стремят да улесняват и насърчават търговията със стоки, които 
допринасят за устойчивото развитие, включително стоки, по отношение на които се 
прилагат схеми като справедлива и етична търговия, и такива, които включват 
корпоративна социална отговорност и отчетност“, 

– като взе предвид член 270, параграф 3 от Споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и Колумбия и Перу, подписано през март 2010 г., 
съгласно който страните се договорят да насърчават добри търговски практики, 
свързани със социалната отговорност на предприятията и признават, че гъвкави, 

                                               
1 ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.
2 ОВ L 156, 13.6.2001, стр. 33.
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незадължителни и стимулиращи механизми могат да допринесат за съгласуваността 
между търговските практики и целите на устойчивото развитие, 

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 3 декември 2001 г. относно 
предприемането на последващи мерки във връзка със Зелената книга относно 
корпоративната социална отговорност1,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 10 януари 2003 г. относно 
корпоративната социална отговорност2,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно 
корпоративната социална отговорност3,

– като взе предвид Решение 2005/600/ЕО на Съвета от 12 юли 2005 г относно 
насоките за политиките на заетост на държавите-членки, което препоръчва на 
държавите-членки да подтикват предприятията към развиването на КСО4,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 юни 2010 г. относно детския труд5,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на 
Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО)6,

– като взе предвид Директива 2003/51/EО на Европейския парламент и Съвета 
относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове 
дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия7,

– като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета 
относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
строителство, доставки и услуги8,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 1999 г. относно стандартите на ЕС 
за европейските предприятия в развиващите се страни: към Европейски кодекс на 
поведение9, която препоръчва създаването на европейски кодекс на поведение, 
подкрепен от Европейска платформа за контрол,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2001 г. относно откритостта и 
демокрацията в международната търговия10, която изисква СОТ да спазва основните 

                                               
1 ОВ C 86, 10.4.2002 г., стр. 3.
2 OВ C 39, 18.2.2003 г., стр. 3 и 4.
3 ОВ C 39, 18.2.2003, стр. 3.
4 ОВ L 205, 6.8.2005, стр. 21 до 27.
5 Заключения на Съвета от 14.6.2010 г. относно детския труд, 10937/1/10.
6 ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1; настояща версия 2001R0761— BG— 1.1.2007 г.
7 ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16.
8 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
9 ОВ C 104, 14.4.1999 г., стр. 180.
10 ОВ C 112, 9.5.2002 г., стр. 207.
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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 4 юли 2002 г. относно съобщението на 
Комисията до Съвета, Европейския парламент и Икономическия и социален 
комитет озаглавена „Насърчаване на основни трудови стандарти и подобряване на 
социалното управление в контекста на глобализацията“1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 май 2003 г. относно корпоративната 
социална отговорност: приносът на предприятията за устойчивото развитие2,

– 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 своята резолюция от 15 ноември 2005 г. относно социалното 
измерение на глобализацията4, 

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. за справедлива търговия и 
развитие5,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2007 г. относно корпоративната 
социална отговорност: ново партньорство6,

– като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването 
на достойни условия на труд за всички7, която изисква включването на социалните 
стандарти,  в името на насърчаването на достойни условия та труд, в търговските 
споразумения на ЕС, по-специално двустранните споразумения,

– като взе предвид изслушването на тема „Корпоративната социална отговорност на 
предприятията в международната търговия“, организирано на 23 февруари 2010 г. 
от Европейския парламент,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището 
на комисията по заетост и социални въпроси (A7–0000/2010), както и становището 
на комисията по заетост и социални въпроси (PE 439.376v02-00, 
EMPL_AD(2010)439376),

                                               
1 ОВ C 271 E, 12.11.2003 г., стр. 598.
2 ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 73.
3 ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 84.
4 ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 65.
5 Приети текстове от 6.7.2006 г., P6_TA(2006)0320.
6 ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 45.
7 ОВ С 102 Е, 24.4.2008 г., стр.321.
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A. като има предвид, че мултинационалните предприятия и техните дъщерни 
предприятия са основните участници в икономическата глобализация и 
международния търговски обмен,

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,

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,

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,

Д. като има предвид целта, обявена от Европейската комисия в нейното съобщение от 
2006 г., насочена към това Европейският съюз да се превърне в „отличен пример по 
въпросите на корпоративната социална отговорност“, като колективната 
отговорност е представена като „аспект на социалния европейски модел“, и се явява 
„средство за защита на солидарността, сплотеността и равните възможности в 
контекста на засилена световна конкуренция", 

Е. като има предвид, че съгласно договорите търговската политика трябва да се 
провежда в съгласуваност със съвкупността от цели на Европейския съюз, 
включително неговите социални и екологични цели и цели, свързани с подпомагане 
на развитието,

Ж. като има предвид, че Европейският съюз вече поставя като условие за предоставяне 
на някои търговски преференции ратифицирането от своите партньори на 
основните конвенции на МОТ и че от 2006 г. насам се е ангажирал да насърчава 
зачитането на достойни условия на труд, чрез съвкупността от своите външни 
политики, включително своята търговска политика,

З. като има предвид, че неговите двустранни споразумения за свободна търговия 
съдържат вече глава, посветена на устойчивото развитие, която включва екологични 
и социални цели, както и съблюдаването на правилата в тези области,
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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,

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,

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,

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,

M. като има предвид, че до този момент търговските правила и корпоративната 
социална отговорност не бяха обвързани или бяха слабо обвързани, но че би била 
налице значителна полза, ако се постигне съчетаване на търговските правила и 
целите на КСО,

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;

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; 

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;
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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;

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“;

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; 

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; 

Включване на корпоративната социална отговорност в Общата система за 
преференции (ОСП и ОСП +)

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 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;

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 
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избегнат регулаторните изисквания в тези страни, и които са очевидно в разрез с 
принципите на корпоративната социална отговорност; 

Нови оценки на въздействието

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;

Включване на клаузи относно корпоративната социална отговорност във всички 
търговски споразумения на Европейския съюз 

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; 

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; 

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, 
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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 рамките 
на тяхната сфера на влияние, както и с оглед на тази цел да подкрепят 
развитието на процедурите и компетентните съдебни органи; 

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 въздействието и в случаи на незачитане на правата на човека, 
на социалните права или на споразуменията в областта на околната среда; 

Насърчаване на корпоративната социална отговорност в рамките на 
многостранните търговски политики

14. призовава Комисията да насърчава интегрирането на корпоративната социална 
отговорност в многостранните търговски политики, в рамките на международните 
форуми, които са оказали подкрепа за корпоративната социална отговорност, по-
специално ОИСР и МОТ, както и в рамките на СТО в контекста на проведените 
преговори от Доха;

15. призовава Комисията да подкрепи развитието на нови взаимоотношения между 
многостранните агенции, отговарящи за прилагането на социалните и екологичните 
норми, и СТО, с цел да се осигури по-голяма последователност на международно 
равнище между търговските политики и целите, свързани с устойчивото развитие;

                                               
1 Например програмата „Better Factories Cambodia“ (http://www.betterfactories.org/ ). 
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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 мнение, като това мнение
впоследствие се оповестява; 

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, Съвета, Комисията, както и на Европейския икономически и 
социален комитет, националните парламенти от Европейския съюз, 
Парламентарната конференция по въпросите на СТО и Международната 
конференция по труда.



PE448.821v01-00 14/17 PR\830303BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Търговска политика, подчинена на общите цели на Европейския съюз

След кризите, свързани с климата, енергетиката и храните, международната финансова 
криза, която доведе и до социална криза от световен мащаб, единствено задълбочи 
нуждата от строги правила, с цел да се осигури, че над световната икономика се 
извършва по-добър надзор, както и че нейното развитие не е в ущърб на обществата.  
Това изискване важи и за международната търговия, която е в основата на процеса на 
глобализация.
За обикновените граждани навсякъде по света разрастването на международната 
търговия е оправдано единствено ако то допринася за икономическото развитие, 
разкриването на работни места и повишаването на жизнения стандарт. Единствено при 
спазването на това условие либерализацията на търговията се възприема като нещо 
положително и се приема. От друга страна, ако тя води до закриването на работни 
места или накърнява условията на живот или социалните и екологичните права, тя 
среща много силна съпротива.

Следователно търговската политика не се свежда единствено до краткосрочните 
интереси на шепа икономически субекти.  Що се отнася до Европа, търговската 
политика следва да бъде в съзвучие с целите на Съюза като цяло и по-конкретно с 
целите на неговата външна политика, тъй като тя е един от инструментите, които 
Съюзът може да използва за популяризиране на своята концепция за регулирана 
глобализация. Напълно основано е Европа да се погрижи преди всичко за това, нейната 
търговска политика да не нанася вреди, а напротив, да допринася за защитата на нейния 
социален модел и за нейната политика в областта на околната среда. 

Следва да се подчертае във връзка с това, че Европейският съюз вече обвързва 
предоставянето на някои търговски преференции на трети страни с ратифицирането от 
тяхна страна на основните конвенции на Международната организация на труда и на 
многобройните споразумения на Организацията на обединените нации в областта на 
правата на човека (Международен пакт за граждански и политически права, 
Международен пакт за икономически, социални и културни права, Конвенция относно 
премахването на принудителния труд и др.). През 2006 г. Европейският съюз също така 
пое ангажимент да насърчава „достойните условия на труд“, които представляват цел 
на МОТ и ООН, чрез всички свои външни политики, включително чрез търговската си 
политика. Също така, неговите двустранни споразумения за свободна търговия 
съдържат глава относно устойчивото развитие, която включва набор от екологични и 
социални цели. Все по-често търговските споразумения, сключвани от ЕС, 
представляват само един аспект от по-широкообхватни споразумения за партньорство 
или асоцииране, включващи политическо сътрудничество и ангажименти в областта на 
устойчивото развитие и правата на човека. Ето защо е очевидно, че по отношение на 
принципите, на които се основава, търговията е неразделно свързана с останалите 
вътрешни или външни политики на Европейския съюз.
Едно от съображенията за този подход, който е характерен не само за Европа, 
произтича по-конкретно от факта, че либерализацията на търговията има последици от 
икономически и социален характер, които варират силно в различните държави, и че 
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тези последици трябва да се контролират и понякога компенсират, тъй като 
либерализацията е процес, при който винаги има печеливши и губещи страни. 
Разрастването на международната търговия е благотворно за всички единствено ако са 
изпълнени определени условия, тъй като ползите никога не се разпределят справедливо 
между всички слоеве на обществото и икономически сектори. Оттам произтича и 
необходимостта да се управлява либерализацията на търговията, включително 
договореностите за търговския обмен и неговия обем, като тази необходимост се 
изостря при ускоряването на процеса на глобализация. 

Освен това либерализацията на търговската политика е придружена от ожесточена 
конкуренция между държавите, стремящи се да привлекат чуждестранни инвеститори, 
и от по-активна конкуренция между предприятията. Това много често води до 
злоупотреби в областта на условията на труд и демократичните свободи, както и до 
щети за околната среда. Примерите за това са многобройни.
Ето защо Европа и международната общност като цяло са изправени пред належащата 
необходимост, с оглед на последователността, да включат действителни гаранции в 
областта на устойчивото развитие и социалните права в разпоредбите относно 
търговския обмен. Тази належаща необходимост, която е в съответствие с целите на 
Организацията на обединените нации, както и с тези на Европейския съюз, е в съзвучие 
с очакванията на гражданите в Европа. Тя предполага също така определянето на 
подход за корпоративна отговорност в социалната и екологичната сфера. 

Сред предприятията транснационалните дружества са тези, които изпълняват ключова 
роля в рамките на световната търговия. Те са имали възможност да се възползват от 
либерализацията на пазарите, за да възложат на външни изпълнители част от своето 
производство и за да диверсифицират своята снабдителна верига с помощта на страни, 
в които производствените разходи са ниски, а нормативната уредба — по-малко строга. 
Очакванията по отношение на тяхното поведение в областта на корпоративната 
социална отговорност се отнася в еднаква степен и до техните дъщерни дружества и 
подизпълнители, намиращи се в тези страни, от които те организират голяма част от 
търговския обмен с Европа. 

Три аспекта на една цел
Насърчаването на корпоративната социална и екологична отговорност в рамките на 
търговията засяга всъщност три аспекта от огромно значение за Европа: 
Морален аспект: много често нашите предприятия са тези, чието поведение следва да 
се промени, с цел то да се приведе в съответствие с принципите, на които се основава 
социалната и екологична отговорност, по-специално по отношение на техните действия 
в развиващите се страни. 
Икономически и социален аспект: неспазването на принципите на КСО се явява форма 
на социален и екологичен дъмпинг, за сметка на производството и трудещите се, 
намиращи се в Европа, които са задължени да съблюдават по-високи социални и 
екологични стандарти. 
Политически аспект: нашите политики в контекста на глобализацията трябва да бъдат 
последователни и Европейският съюз трябва да отговори на очакванията на 
гражданите, като им предложи защита в един дерегулиран свят. 
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Съчетаване на разпоредбите, уреждащи международната търговия, и 
корпоративната социална отговорност
Досега търговията и корпоративната социална отговорност са имали твърде малко 
пресечни точки. Причината за това е очевидна: международната търговия се урежда
чрез споразумения между държави, в които се определят обвързващи правни 
разпоредби за тези държави; корпоративната социална отговорност, от друга страна, се 
основава на разпоредби с необвързващ характер, които предприятията поемат да 
спазват на доброволна основа.
Интегрирането на принципите на корпоративната социална отговорност в 
разпоредбите, уреждащи международната търговия, ще предостави възможност на ЕС 
да оказва натиск, с цел обезпечаване на по-доброто поведение на предприятията и на 
зачитане на социалните и екологични стандарти от страна на държавите, подписали 
търговски споразумения с ЕС.

Корпоративната социална отговорност — идея, която се налага…
Корпоративната социална отговорност датира отдавна, по-конкретно от 1976 г., когато 
ОИСР изготви насоки с подкрепата на професионалните организации; следват 
тристранната принципна декларация за многонационалните предприятия на МОТ  и 
световният пакт на ООН „Глобален договор“, чието начало беше поставено през 2000 г. 
от Кофи Анан. В насоките на ОИСР се определи набор от препоръки, които 
правителствата отправят към мултинационалните предприятия и които засягат по-
специално заетостта и отношенията със социалните партньори, правата на човека, 
околната среда, борбата срещу корупцията, интересите на потребителите, 
конкуренцията и избягването на данъци.
Оттогава има многобройни инициативи за създаване на механизми за мониторинг на 
спазването на тези кодекси за добро поведение и за въвеждане на етикети, 
удостоверяващи, че предприятията са поели ангажимент да съблюдават принципите на 
корпоративната социална отговорност.
Европейският съюз разгледа този въпрос в Зелена книга, публикувана през 2001 г., 
която беше последвана от Бяла книга и от създаването на Плурилатерален форум за 
корпоративната социална отговорност, чиято цел е да насърчи развитието на 
европейска рамка и стратегия в тази област. Големи европейски предприятия се 
присъединиха към мрежата „CSR Europe“, създадена през 1995 г. по инициатива на Жак 
Делор. 
В настоящия момент и съгласно формулировките в нейното съобщение от 2006 г. по 
тази тема, Комисията счита корпоративната социална отговорност като аспект от 
европейския социален модел, който съставлява средство за защита на солидарността, 
сплотеността и равните възможности в контекста на засилена световна конкуренция. 
Обявената цел е ЕС да се превърне в „отличен пример“ в областта на социалната 
отговорност и да се гарантира, че външните политики, които той прилага, и 
европейските предприятия, които инвестират в трети страни, допринасят действително 
за социалното развитие. 
От своя страна, Европейският парламент прие няколко доклада и обосновани 
предложения, от една страна, с оглед укрепване на КСО, по-специално резолюции от 
1999 и 2003 г. и най-вече доклада Howitt от март 2007 г.,  а от друга, за укрепване на 



PR\830303BG.doc 17/17 PE448.821v01-00

BG

социалните и екологичните стандарти в търговските споразумения,  по-специално 
доклада Désir от октомври 2001 г. и доклада Désir и Panayatopoulos от май 2007 г. 

... и която трябва да намери своето място в основата на търговските споразумения 
на ЕС 
КСО и социалните и екологични клаузи в търговските споразумения имат една и съща 
цел: по-справедлива, по-социална, по-хуманна глобализация, която е в служба на 
устойчивото развитие. Но до този момент, те следват две успоредни линии. 1
Ако те намерят пресечна точка, вместо вреда, това би довело до тяхното взаимно 
укрепване. Търговските социални клаузи ще бъдат укрепени чрез приноса на КСО, 
който се отнася до поведението на предприятията. Що се отнася до КСО, тя ще бъде 
подкрепена от силата на търговските споразумения и по-специално на надзорната 
рамка, която те установяват, с оглед прилагането на ръководните им принципи.
Настоящият доклад не се спира върху съвкупността от вече формулирани предложения 
от Европейския парламент и останалите международни институции с оглед 
насърчаване на КСО, от една страна, и на социалните и екологични стандарти в 
търговските споразумения,  от друга страна.
Той се съсредоточава върху предложенията, които ще позволят по-специално да се 
насърчи корпоративната социална отговорност в рамките на търговската политика на 
Европейския съюз. Такъв е смисълът на предложенията в представената 
проекторезолюция. Тези правила по-конкретно се отнасят до:
– преразглеждането на режима на ОСП;
– оценките на въздействието, свързани с договарянето и мониторинга на търговските 

споразумения на Европейския съюз;
– клаузите за КСО в споразуменията за свободна търговия и другите търговски и 

инвестиционни споразумения на Европейския съюз;
– парламентарен комитет за мониторинг, по специално на социалното и екологично 

измерение, включително КСО, за всяко споразумение за свободна търговия;
– задължение за мултинационалните предприятия на ЕС и страните партньори да 

публикуват годишен доклад относно социалното и екологично въздействие на 
техните дейности, както и на дъщерни предприятия и снабдителни вериги; 

– механизми за съдебно сътрудничество между ЕС и страните партньори, включващи 
възможността да се повдигат процедури срещу мултинационалните предприятия, 
както в Европа, како и във въпросните страни, за сериозни нарушения, извършени 
от тези предприятия или техните дъщерни предприятия, по отношение на околната 
среда или основните права;

– възлагане на обществени поръчки;
– връзките между многостранните форуми за насърчаване на КСО и СТО;
– нова инициатива на Европейската комисия.

                                               
1 Споразумението за свободна търговия с Корея да се позовава на КСО,  но по доста ограничен начин и 
без пряка връзка с прилагането на търговските ангажименти.


