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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че членове 3 и 21 от Договора за Европейския съюз 
предвиждат, че Съюзът, в отношенията си с останалата част от света, утвърждава 
и насърчава своите ценности и принципи, а именно принципите на правовата 
държава и зачитането на правата на човека, и допринася за устойчивото развитие 
на планетата, за солидарността, свободната и справедлива търговия, както и за 
стриктното спазване и развитието на международното право; по-конкретно 
Съюзът насърчава устойчивото икономическо, социално и екологично развитие 
на развиващите се страни, с основната цел за изкореняване на бедността; като има 
предвид, че той зачита тези принципи и преследва тези цели при разработването и 
прилагането на външните аспекти на другите политики на Съюза;

Б. като има предвид, че съгласно член 208, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли 
да засегнат развиващите се страни;

В. като има предвид, че бъдещото законодателство относно корпоративната 
надлежна проверка и корпоративната отчетност за европейските предприятия ще 
има извънтериториално въздействие; то ще засегне социалното, икономическото 
и екологичното развитие на развиващите се страни и техните перспективи за 
постигане на целите за устойчиво развитие; това значително въздействие би 
могло да допринесе за реализирането на целите на политиката на Съюза в 
областта на развитието или да подрони тези цели;

Г. като има предвид, че в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса 
и правата на човека и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия 
дружествата носят отговорност за зачитането на правата на човека, околната 
среда и доброто управление и не следва да причиняват или да допринасят за 
причиняването на неблагоприятни последици в това отношение;

Д. като има предвид, че според проучване на Комисията относно надлежната 
проверка във веригата на доставка само 37% от бизнес респондентите 
понастоящем извършват надлежна проверка в областта на околната среда и 
правата на човека и само 16% обхващат цялата верига на доставки;

Е. като има предвид, че според Върховния комисар на ООН по правата на човека 
голям брой защитници на правата на човека биват заплашвани, тъй като изразяват 
загриженост във връзка с неблагоприятното въздействие на стопанските дейности 
върху правата на човека;

Ж. като има предвид, че надлежната проверка е най-вече превантивен механизъм и че 
дружествата следва да бъдат задължени преди всичко да установяват рисковете и 
неблагоприятните въздействия и да приемат политики и мерки за тяхното 
преодоляване; като има предвид, че в ситуации, когато дадено предприятие 
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причинява или допринася за неблагоприятно въздействие, то следва да осигури 
средство за защита и следва да подлежи на корпоративната отчетност за тези 
въздействия; като има предвид, че корпоративната отчетност, включително за 
вреди, свързани с дейността на дадено предприятие, е необходима, за да се 
гарантира, че предприятията се стимулират да извършват надлежни проверки и те 
да бъдат ефективни;

З. като има предвид, че нарушенията на правата на човека и екологичните стандарти 
в глобалните вериги за доставки и създаване на стойност продължават да бъдат 
широко разпространени; като има предвид, че доброволните мерки се оказаха 
недостатъчни и следователно допълнителните мерки са от съществено значение за 
повишаване на равнището на отговорно бизнес поведение и за повишаване на 
доверието във вътрешния пазар, включително сред инвеститорите и 
потребителите;

1. припомня, че надлежната проверка е най-вече превантивен механизъм и че 
дружествата следва да бъдат задължени преди всичко да установяват рисковете и 
неблагоприятните въздействия и да приемат политики и мерки за тяхното 
смекчаване;

2. подчертава, че са налице достатъчно убедителни доказателства, че доброволните 
усилия на предприятията, установени или извършващи дейност в Съюза, за 
идентифициране, предотвратяване и смекчаване на последиците от тяхното 
поведение върху развиващите се страни досега не са достатъчни, тъй като 
нарушенията на правата на човека на отделните хора, по-специално на 
работниците, жените, децата и местните общности, както и дейностите, които 
увеличават последиците от изменението на климата, все още се извършват по 
цялата верига на доставки на предприятията, също както и нарушения на 
екологичните стандарти и корупционни практики; признава, че е налице 
нарастваща политическа, публична и частна подкрепа за законодателството на 
Съюза относно надлежната проверка;

3. припомня, че пълноценното упражняване на правата на човека, включително 
правото на живот, здраве, храна и вода, зависи от биологичното разнообразие, 
което е в основата на екосистемните услуги, с които благосъстоянието на човека е 
неразривно свързано;

4. отбелязва, че поради пандемията от COVID-19 малките и средните предприятия 
(МСП) са изправени пред предизвикателство и предоставянето на подкрепа за тях 
и създаването на благоприятна пазарна среда са ключови цели на Съюза;

5. изразява твърдото си убеждение, че бъдещото законодателство следва също така 
да дава мандат за надлежна проверка на опазването на околната среда, за да се 
гарантира съответствие със стандартите и правата на Съюза и на международно 
признатите екологични стандарти и права, включително по отношение на 
изменението на климата и биологичното разнообразие; подчертава доказаните 
ползи за дружествата от наличието на ефективни практики за отговорно бизнес 
поведение, които включват по-добро управление на риска, по-ниски разходи за 
капитал, по-добри финансови резултати като цяло, както и повишена 
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конкурентоспособност; изразява загриженост във връзка с последиците от кризата 
с COVID-19, която доведе до драстичен срив на бизнеса и разкри сериозни 
слабости в икономиката и международните вериги за доставки във връзка с 
условията на труд и готовността при бедствия, както и до неблагоприятно 
въздействие върху правата на човека, и по-специално правата на работниците, 
като жените и децата често са най-силно засегнати; отбелязва, че ОИСР е 
показала, че дружествата, които са предприели активни стъпки за справяне с 
рисковете, свързани с породената от COVID-19 криза, по начин, който смекчава 
неблагоприятните въздействия върху работниците и веригите на доставки, 
вероятно ще изградят по-дългосрочна стойност и устойчивост, като подобряват 
своята жизнеспособност в краткосрочен план и перспективите си за 
възстановяване в средносрочен и дългосрочен план;

6. счита, че бъдещото законодателство следва да се основава на инициативи, които 
вече са въведени от някои държави членки; счита, че съществува силна 
необходимост от задължителна, хармонизирана рамка на равнището на Съюза, за 
да се допринесе за изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие и 
Парижкото споразумение и да се гарантират еднакви условия на конкуренция за 
предприятията; призовава Комисията да извърши предварителна оценка на 
въздействието на обхвата на законодателството въз основа на риска от вреда, а не 
на размера на предприятието; призовава Комисията да ускори текущата си работа 
по законодателството, което изисква дружествата от Съюза и дружествата, 
извършващи дейност в рамките на единния пазар, да извършват надлежна 
проверка на спазването на правата на човека и задълженията в областта на 
околната среда, включително във връзка с биологичното разнообразие, в рамките 
на техните вериги на доставки, в съответствие със съществуващите 
международни стандарти за надлежна проверка, по-специално Ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия, Насоките на ОИСР за надлежна проверка за 
отговорно бизнес поведение, съответните секторни насоки на ОИСР за надлежна 
проверка и Тристранната декларация на Международната организация на труда 
(МОТ) относно принципите за многонационалните предприятия и социалната 
политика и Конвенцията на ООН срещу корупцията; 

7. призовава Комисията в бъдещото законодателство да спазва принципа за 
„съгласуваност на политиките за развитие“, залегнал в член 208 от ДФЕС; 
подчертава, че е важно да се минимизират възможните противоречия и да се 
създадат полезни взаимодействия с политиката на сътрудничество за развитие в 
полза на развиващите се страни, както и да се повиши ефективността на 
сътрудничеството за развитие; счита, че на практика това означава активно 
включване на генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на 
Комисията в текущата законодателна работа и извършване на цялостна оценка за 
въздействието на бъдещото законодателство върху развиващите се страни от 
икономическа, социална и екологична гледна точка, както и от перспективата за 
правата на човека, в съответствие с насоките за по-добро регулиране1 и 
инструмент №34 от инструментариума за по-добро регулиране2; отбелязва, че 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_bg

%20https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_bg
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резултатите от тази оценка следва да послужат като основа за изготвянето на 
бъдещото законодателно предложение; 

8. призовава Комисията да прилага основан на правата на човека подход към 
бъдещото законодателство, което следва да се планира, изпълнява, наблюдава и 
оценява по начин, зачитащ основните принципи на правата на човека за 
прозрачност, достъп до информация, участие и отчетност, и приобщаване и 
недискриминация, със специален акцент върху най-уязвимите хора; отбелязва, че 
този подход следва да се ръководи от основополагащия принцип „ненанасяне на 
вреда“, тъй като е важно да се избягват нежелани неблагоприятни последици; 
счита, че бъдещото законодателство следва да бъде предмет на съдържателен и 
приобщаващ процес на консултации на място със съответните заинтересовани 
страни, включително местните правителства и организациите на гражданското 
общество както в Съюза, така и в развиващите се страни; подчертава, че този 
процес следва да се осъществява в тясно сътрудничество с делегациите на Съюза; 
подчертава, че бъдещото законодателство следва да се основава на анализ за 
равенството между половете и да отчита специфичните потребности на жените и 
момичетата; счита, че предприятията следва да вземат предвид въздействието на 
своите дейности върху равенството между половете чрез съобразен с равенството 
между половете процес на надлежна проверка по отношение на правата на човека; 

9. призовава Комисията да възприеме цялостен подход, при който да се взема 
предвид и рискът от корупция, наред с рисковете за правата на човека и околната 
среда; отбелязва, че въздействието на корпоративната корупция върху правата на 
човека и щетите за околната среда в развиващите се страни е добре 
документирано и че бъдещото законодателство на Съюза трябва да гарантира, че 
предприятията не оказват неблагоприятно въздействие върху принципите на 
правовата държава и доброто управление на дадена държава, регион или 
територия, което включва, без това изброяване да е изчерпателно, неспазване на 
Конвенцията на ООН срещу корупцията, глава VII от Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия и принципите на Конвенцията на ОИСР за борба 
с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и 
случаи на корупция и подкупване, когато дадено предприятие упражнява 
неправомерно влияние върху длъжностни лица или води до неправомерни 
имуществени облаги за тези длъжностни лица с цел получаване на привилегии 
или несправедливо благоприятно третиране в нарушение на закона, включително 
ситуации, в които дадено предприятие участва неправомерно в местни 
политически дейности, прави незаконни вноски в кампании или не спазва 
приложимото данъчно законодателство;

10. припомня, че държавите имат задължения да приемат правни и институционални 
рамки, които ефективно защитават срещу вреди за околната среда, 
възпрепятстващи упражняването на правата на човека; подчертава, че тези 
задължения се отнасят до биологичното разнообразие като неразделна част от 
околната среда; съответно призовава Съюза и неговите държави членки да 
регулират вредите за биологичното разнообразие от страна на частни субекти, 
както и от правителствени агенции; подчертава, че бъдещото законодателство 
следва да включва задължения за защита на правата на колективната собственост 
на коренното население и местните общности на техните територии, както и на 
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природните ресурси, които те традиционно използват; в по-общ план изразява 
убеждението, че смекчаването на последиците от изменението на климата и 
приспособяването към него трябва да бъдат част от задълженията за надлежна 
проверка на предприятията;

11. изразява дълбоката си загриженост във връзка с въздействието върху правата на 
човека на някои стопански дейности, по-специално добивната промишленост и 
широкомащабните придобивания на селскостопански предприятия в развиващите 
се страни, върху коренното население, местните общности и защитниците на 
правата на човека и околната среда; подчертава, че бъдещото законодателство 
следва да обхваща всички права на човека; счита, че следва да се обърне 
специално внимание на правата на местните общности, жените и уязвимите групи 
като децата, хората с увреждания, малцинствата, коренното население и други, 
които са тясно зависими от природата поради своите материални и културни 
потребности; следва да се постави акцент и върху правата на работниците и 
синдикалните права, правото на свобода на сдружаване, на колективно 
договаряне и на работна заплата, която осигурява удовлетворителни условия на 
живот; подчертава, че всяко законодателство следва да се основава на 
съществуващите правни задължения и стандарти на международно и европейско 
равнище, включително всички конвенции на МОТ, Конвенцията за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията за 
правата на детето, както и правото на свободно, предварително и информирано 
съгласие; счита, че бъдещото законодателство следва да обхваща всички видове 
нарушения на правата на човека, включително нарушаването на правото на 
здравословна околна среда, както и неблагоприятните въздействия върху 
околната среда; призовава за по-добри правни рамки и по-добро прилагане и 
мониторинг на правата на човека и екологичните стандарти и защита на правата 
на човека и защитниците на околната среда в развиващите се страни и 
потвърждава готовността на Съюза да подкрепя развиващите се страни в 
изграждането на институции и обучението на правни и административни 
експерти чрез помощ за развитие, както и чрез политически диалог; 

12. счита, че бъдещото законодателство относно надлежната проверка следва да се 
прилага за всички сектори, всички видове предприятия и институции, независимо 
дали са публични или частни, на национално и европейско равнище, включително 
Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие, и от всякакъв размер, установени или извършващи дейност в Съюза; 
счита, че бъдещото законодателство следва да зачита принципа на 
пропорционалност и да гарантира еднакви условия на конкуренция за 
дружествата от Съюза, като защитава тяхната конкурентоспособност, особено 
тази на МСП, с основната цел създаване на устойчиви, неподатливи на кризи 
вериги за създаване на стойност, които зачитат правата на човека и околната 
среда; подчертава, че е важно да се извърши оценка на въздействието, за да се 
разработят правила, които повишават конкурентоспособността и са 
функционални и приложими за всички участници на пазара, включително МСП, 
със специален акцент върху риска от оттегляне на инвестиции, и за да се 
гарантира, че такава рамка е в съответствие със СТО; призовава за това, МСП да 
получат подходяща подкрепа и време за преход, за да приспособят стопанската си 
дейност към новите правила, да прилагат процесите на надлежна проверка и да 
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избягват прекомерната тежест; счита, че акцентът следва да се постави върху 
сектори, които представляват повишени рискове за правата на човека; счита, че 
този хоризонтален подход следва да бъде допълнен от по-специфични стандарти 
и насоки на секторно равнище; подчертава, че ако е необходимо, предприятията 
следва да дават приоритет на своите стратегии за надлежна проверка, но не да ги 
ограничават, като вземат предвид сериозността и вероятността от рискове, 
свързани с правата на човека, околната среда и управлението, като същевременно 
продължават да носят отговорност за всички възможни въздействия; подчертава 
необходимостта от положителни стимули за дружествата, които могат да покажат 
висока степен на съответствие с амбицията на бъдещото законодателство; обръща 
внимание на опасността дружествата да оттеглят инвестиции от трети държави, 
което би могло да доведе до загуба на работни места и до загуба на партньори за 
сътрудничество за дребните земеделски стопани в развиващите се страни, ако 
новите изисквания доведат до налагане на прекомерна административна тежест и 
неконтролируеми рискове; 

13. подчертава, че стратегиите за надлежна проверка следва да бъдат приведени в 
съответствие с целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и целите 
на политиката на Съюза в областта на правата на човека и околната среда, 
включително Европейския зелен пакт и международната политика на Съюза;

14. изразява твърдото си убеждение, че смекчаването на последиците от изменението 
на климата и приспособяването към тях в съответствие с целта на Парижкото 
споразумение за задържане на покачването на средната температура в световен 
мащаб до 1,5 градуса по Целзий над равнищата от прединдустриалния период 
трябва да бъдат част от задълженията на предприятията за надлежна проверка в 
рамките на бъдещото законодателство; освен това предприятията следва също 
така да се справят с уязвимостта във връзка с изменението на климата, на която са 
изложени хората, засегнати от техните стопански дейности;

15. счита, че бъдещото законодателство следва да установи задължителни и 
ефективни процедури за корпоративна надлежна проверка, които да обхващат 
всички нарушения на правата на човека, щети за околната среда и корупционни 
практики, свързани с дейностите на дружествата и финансовите институции, в 
това число и техните вериги на доставки и подизпълнители; подчертава, че следва 
да се гарантира пълноценно и активно участие на засегнатите страни в процеса на 
надлежна проверка, като например профсъюзите и представителите на 
работниците, както и местните общности в развиващите се страни и по-специално 
зачитане на правото на коренното население на свободно, предварително и 
информирано съгласие; отбелязва, че тези процеси следва да бъдат в съответствие 
с международните и европейските задължения, насоки и стандарти; подчертава, 
че законодателството следва да задължава дружествата да приемат стабилна 
политика за надлежна проверка, която следва да включва приобщаващ механизъм 
за мониторинг и отчетност; счита, че следва да се предвидят мерки за подкрепа на 
някои дружества, по-специално МСП; 

16. очаква бъдещото законодателство да създаде задължения за финансовите 
институции чрез изясняване на задълженията на инвеститорите, както и тези на 
управителните съвети на дружествата; подчертава, че в бъдещото 
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законодателство следва също така да бъде разгледан въпросът за ефективното 
измерване и докладване на резултатите;

17. подчертава, че е необходимо да се разработи солидна система за мониторинг и 
отчетност, за да се предоставят на компетентните органи – на равнището на 
Съюза и на национално равнище – хармонизирани и ефективни инструменти за 
наблюдение и налагане на спазването на това законодателство с цел установяване 
на еднакви условия на конкуренция между държавите членки, по-специално на 
местно равнище; счита, че трябва да се положат специални усилия за наблюдение 
на стопанските дейности, извършвани в държави и региони с по-висок риск, 
включително в засегнати от конфликти райони, като се вземат предвид 
стандартите на международното хуманитарно право и като се вземат предвид 
специфичните предизвикателства, породени от конфликтите, за да се гарантира 
отчетност на дружествата и достъп до правосъдие за жертвите;

18. изразява становището, че бъдещото законодателство следва да създаде 
всеобхватна, прозрачна и съгласувана система за отговорност, която да включва 
административна, гражданска и наказателна отговорност, както и механизъм за 
налагане на санкции, за да се осигури спазването на новото законодателство и да 
се гарантира неговото прилагане; подчертава, че когато се установи, че санкциите 
са подходящи, те следва да бъдат ясни, ефективни, пропорционални и възпиращи; 
във връзка с това припомня широкия и ефективен набор от административни 
санкции, които съществуват съгласно правото на Съюза, по-специално в областта 
на конкуренцията и защитата на данните; призовава Комисията да включи 
санкции, като например значителни глоби, забрани за възлагане на обществени 
поръчки и схеми за публично подпомагане и лишаване от правото да се изпълнява 
длъжността директор на предприятие; освен това настоятелно призовава Съюза и 
неговите държави членки да превърнат борбата срещу екологичните 
престъпления в стратегически политически приоритет в международното съдебно 
сътрудничество, както и в институциите и конференцията на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, по-специално като се 
насърчава спазването на многостранните споразумения в областта на околната 
среда чрез приемане на наказателни санкции, обмен на най-добри практики и 
подкрепа за разширяването на обхвата на Международния наказателен съд, така 
че да обхваща престъпните деяния, които представляват екоцид; подчертава 
решаващото значение на механизмите за гражданска отговорност за осигуряване 
на достъп до средства за правна защита за жертвите пред съдилищата на Съюза; 
подчертава, че пречките пред достъпа до средства за правна защита следва да 
бъдат премахнати, включително чрез подходящи давностни срокове и подкрепа 
по отношение на съдебните разноски; 

19. подчертава, че е важно да се осигури достъп до ефективни средства за защита; 
припомня, че държавите имат основното задължение да предоставят достъп до 
средства за правна защита; счита, че бъдещото законодателство следва да 
задължава дружествата да осигурят ефективен механизъм за подаване на жалби, 
който да бъде прозрачен, достъпен, предсказуем, сигурен, надежден и подлежащ 
на отчетност; подчертава, че корпоративните механизми за подаване на жалби са 
предназначени само да работят като системи за ранно предупреждение, да дават 
възможност за спешна помощ и средства за правна защита при незначителни 
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щети; подчертава, че тези механизми трябва да бъдат сертифицирани от 
публичните органи и че те никога не следва да пречат на ищеца да получи достъп 
до съд; счита, че следва да се обърне специално внимание на зоните за преработка 
на продукцията за износ, за които често са характерни дерогации от трудовото 
законодателство и освобождаване от данъци и са изправени пред тежки проблеми, 
свързани с достойните условия на труд и ограничения върху профсъюзната 
дейност; счита, че тези механизми следва да бъдат разработени чрез провеждане 
на консултации с работниците и засегнатите общности; освен това счита, че 
бъдещото законодателство следва да предоставя ефективни правни средства за 
защита на жертвите на нарушения на правата на човека, щети върху околната 
среда и корупционни практики, поотделно и чрез колективни действия; счита, че 
следва да се осигури специална защита за защитниците на правата на човека и 
техните адвокати; счита, че следва да бъдат предвидени и други извънсъдебни 
средства за правна защита; счита в тази връзка, че в бъдещото законодателство 
следва допълнително да се проучи ролята на делегациите на Съюза в неговото 
прилагане, например чрез механизъм за подаване на жалби, който би позволил на 
жертвите на злоупотреби, извършени от предприятия, установени или 
извършващи дейност в Съюза, и техните вериги на доставки, да подават жалби;

20. подчертава, че взаимното допълване и координацията с политиката, 
инструментите и участниците в областта на сътрудничеството за развитие са от 
решаващо значение, и че следователно бъдещото законодателство следва да 
предвижда някои разпоредби в това отношение;

21. подчертава, че местното гражданско общество продължава да бъде ключов 
партньор при прилагането и мониторинга на бъдещото законодателство; поради 
това отбелязва, че бъдещото законодателство следва да гарантира, че 
механизмите на гражданското общество са обезпечени с ресурси по устойчив 
начин и че са създадени прозрачни и структурирани канали за взаимодействие 
между гражданското общество и субектите на корпоративното и централното 
държавно управление;

22. подчертава значението на интегрирането и прилагането на задълженията за 
надлежна проверка в областта на социалната сфера, околната среда, правата на 
човека и доброто управление в рамките на търговските инструменти като 
споразуменията за свободна търговия, инвестиционните споразумения, 
споразуменията за икономическо партньорство или общите схеми за 
преференции; предупреждава да не се разработва политика с двоен стандарт за 
правата и задълженията на дружествата в инвестиционните и търговските 
договори; изразява убеждението, че е от решаващо значение главите за устойчиво 
развитие в споразуменията за свободна търговия да станат задължителни и 
приложими; счита, че това ще допринесе също така да се избегне нарушаване на 
конкуренцията с дружества, установени извън Съюза; изразява твърдо убеждение, 
че един обвързващ и приложим договор на ООН за бизнеса и правата на човека, 
който осигурява достъп до правосъдие за жертвите на нарушения на правата на 
човека и предвижда механизми за правна защита и търсене на отговорност за 
засегнатите общности, би могъл да се справи със съществуващите дисбаланси; 
отново подчертава значението на активното участие на Съюза в обсъжданията на 
отворената междуправителствена работна група относно транснационалните 
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корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека; 
счита, че успоредно с работата си по задължителното законодателство за 
корпоративна надлежна проверка, Съюзът следва да приеме мандат за активно и 
конструктивно участие в преговорите за обвързващ договор на ООН за бизнеса и 
правата на човека с цел осигуряване на амбициозни, равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб по отношение на защитата на правата на човека и 
стопанските отговорности; призовава Комисията да работи активно в рамките на 
СТО с цел насърчаване на многостранни правила за устойчиво управление на 
световните вериги за създаване на стойност, включително задължителна надлежна 
проверка на веригата на доставки, в сектора за производство на облекла като 
първа стъпка.
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