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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:

1. като има предвид, че през последните години Парламентът проактивно настоява 
да се въведе режим на екологична отговорност за вреди за околната среда и 
правата на човека, които възникват в трети държави, по-специално като прие 
своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност за 
сериозни нарушения на правата на човека в трети държави;

2. като има предвид, че в принцип 21 от Стокхолмската декларация и принцип 2 от 
Декларацията от Рио се признава суверенното право на държавите да 
експлоатират собствените си природни ресурси, но също така отговорността или 
задължението да не причиняват щети на околната среда на други държави или 
райони извън границите на националната юрисдикция;

3. като има предвид, че в много развиващи се страни се наблюдават нарушения на 
правата на човека и вреди за околната среда, които включват отчуждаване на 
земя, принадлежаща на коренното население и местните общности, съвременно 
робство, унищожаване на екосистеми, замърсяване на водите и прекомерна 
експлоатация на природните ресурси;

4. като има предвид, че нараства броят на случаите, в които пострадалите от 
замърсяване, причинено от дъщерни предприятия на европейски дружества, се 
опитват да заведат дела за екологична отговорност срещу дружествата майки в 
съдилища в ЕС;

5. като има предвид, че нарушенията на правата на човека и вредите за околната 
среда често са дълбоко свързани и поради това трябва да бъдат третирани чрез 
цялостен подход;

6. припомня, че глобалното нарастване на екологичната престъпност представлява 
нарастваща заплаха за изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие, Парижкото споразумение и Конвенцията за биологичното 
разнообразие, по-специално в развиващите се страни; изразява загриженост, че 
престъпленията срещу околната среда често остават незабелязани поради 
нежеланието или неефективността на правоприлагането, особено в развиващите 
се страни;

7. подкрепя призива на ООН и призивите на други международни организации да се 
признае в световен мащаб правото на безопасна, чиста, здравословна и устойчива 
околна среда на равнището на ООН, което трябва да включва задължение за 
наказателно преследване на нарушителите на това право; призовава Съюза да 
адаптира Хартата на основните права на ЕС за тази цел; призовава ЕС и 
държавите членки да увеличат усилията си за постигане на целите за устойчиво 
развитие (ЦУР) в контекста на Десетилетието за действия до 2030 г., Зеления пакт 
и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.;

8. припомня, че ЕС следва да насърчава високо равнище на защита на околната 
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среда на своята територия и да прави всичко възможно за предотвратяване на 
щети за околната среда в трети държави, причинявани от предприятия със 
седалища в държави – членки на ЕС; признава необходимостта от задължителна, 
хармонизирана рамка относно надлежната проверка на равнището на Съюза и 
настоятелно призовава държавите членки да създадат такава рамка, за да се 
гарантира, че действията във връзка с надлежната проверка няма да останат 
строго ограничени до националните усилия на равнището на държавите членки; 
припомня, че надлежната проверка е най-вече превантивен механизъм и че 
засегнатите дружества следва да бъдат задължени преди всичко да установяват 
потенциалните или реалните неблагоприятни въздействия и да приемат политики 
и мерки за тяхното преодоляване; подчертава, че в ситуации, когато дадено 
предприятие причинява или допринася за неблагоприятно въздействие, то следва 
да осигури средство за защита и следва да подлежи на корпоративна отговорност 
за тези въздействия; като има предвид, че корпоративната отговорност, 
включително за вреди, свързани с дейността на дадено предприятие, е 
необходима, за да се гарантира, че предприятията ще имат стимул да извършват 
надлежни проверки и те да бъдат ефективни;

9. припомня, че според Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Интерпол 
паричната стойност на престъпленията против околната среда е между 70 
милиарда щатски долара и 213 милиарда щатски долара годишно; подчертава, че 
незаконната търговия с животни и горски продукти засяга предимно развиващите 
се страни; призовава ЕС да засили подкрепата си за тези държави в борбата срещу 
незаконния трафик, който засяга околната среда, лишава ги от допълнителни 
източници на доходи и възпрепятства тяхното социално и икономическо 
развитие;

10. подчертава, че хората в развиващите се страни са пряко зависими от 
биологичното разнообразие за своята прехрана, здраве и икономическа сигурност; 
изразява съжаление относно факта, че влошаването на биологичното 
разнообразие вследствие на престъпления против околната среда и 
произтичащата от това загуба на ресурси увеличават тяхната уязвимост;

11. посочва, че докато международното право в областта на околната среда претърпя 
развитие чрез приемането на договори и конвенции, наказателното право 
продължава да бъде недостатъчно за предотвратяване на значителни екологични 
вреди; настоятелно призовава ЕС да гарантира отчетност и отговорност в борбата 
срещу престъпленията против околната среда и да превърне това в стратегически 
политически приоритет в международното съдебно сътрудничество, както и за 
институциите на ЕС и Конференцията на страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата, по-специално чрез засилване на доброто 
управление в областта на околната среда, чрез насърчаване на спазването на 
многостранните споразумения в областта на околната среда, включително 
приемането на наказателни санкции, чрез насърчаване на обмена на най-добри 
практики за опазване на околната среда посредством диалог с частния и 
публичния сектор, местните органи в трети държави и гражданското общество, 
както и чрез подкрепа за разширяването на компетентността на Международния 
наказателен съд, за да се признаят престъпленията, съставляващи екоцид, в 
рамките на Римския статут;
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12. призовава Комисията да разгледа възможността да даде предложение за реформа 
на Директива 2008/99/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната 
среда чрез наказателното право, за да се разшири списъкът на видовете деяния, 
класифицирани като престъпления срещу околната среда, и да се установи 
минимална рамка от санкции, за да се гарантира възпиращият ѝ ефект в целия ЕС;

13. приветства стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и 
приоритета, който се отдава на защитата на фауната и флората при договарянето 
на търговски споразумения с развиващите се страни; припомня ангажимента на 
Комисията да преразгледа плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри 
от дивата флора и фауна, по-специално незаконния трафик на слонова кост; във 
връзка с това изисква африканският слон, който е застрашен от изчезване 
вследствие на незаконната търговия със слонова кост, да бъде включен в 
приложение 1 към Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора (CITES);

14. призовава Комисията и държавите членки да създадат схеми за защита на 
жертвите на екологични щети и да гарантират, че те имат пълен достъп до 
правосъдие, обезщетения и помощ в контекста на това, че Директивата относно 
екологичната отговорност (ДЕО) не позволява на организации на гражданското 
общество или физически лица да предявяват искове срещу дружества за 
предполагаеми нарушения на директивата; призовава засегнатите физически и 
юридически лица да имат правото да предявяват искове срещу дружества въз 
основа на ДЕО; призовава освен това за улесняване на представителните искове 
от НПО срещу нарушения на екологичните норми от страна на дружества;

15. подчертава, че режимът на ЕС за екологична отговорност трябва да зачита 
съгласуваността на политиките за развитие (СПР) и принципа за ненанасяне на 
вреда;

16. приветства предложението на Комисията да подобри прилагането на Конвенцията 
от Орхус и да отговори на опасенията, изразени от Комитета за спазване на 
Орхуската конвенция по отношение на спазването от страна на ЕС на 
международните му задължения по конвенцията;

17. призовава Комисията и държавите членки да насърчават ратифицирането на 
Конвенцията от Орхус от трети държави и да играят активна роля в работната 
група за достъп до правосъдие при обмена на информация, опит и добри практики 
в съответната съдебна практика с трети държави;

18. призовава Комисията и държавите членки да се застъпват за принципите на 
Орхуската конвенция в международните организации и международните процеси, 
свързани с околната среда;

19. припомня, че ДЕО е от решаващо значение за прилагането на принципа 
„замърсителят плаща“; изразява съжаление, че правилата за отговорност до 
голяма степен не са приложени и не са в състояние да изпълняват своите 
компенсаторни и превантивни функции; счита, че за да се гарантира ефективно 
спазване на принципа „замърсителят плаща“, ДЕО следва да установи строг 
режим на носене на отговорност за всякакъв вид екологични щети или ситуации 
на непосредствена опасност за околната среда, включително в ситуации, в които 
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щетите са резултат от изрично разрешени дейности или когато потенциалните 
щети от такива действия не биха могли да бъдат известни в момента на 
извършване на действията, и да предвиди неприлагане на срока на давност за 
наказателните производства;

20. счита, че корпоративната социална отговорност (КСО) и корпоративната 
екологична отговорност (КЕО) играят допълваща роля към екологичната 
отговорност, тъй като надлежното спазване на КСО и КЕО може да намали 
вероятността от нанасяне на вреди на околната среда; призовава Комисията 
съответно да приеме амбициозно законодателство относно задължителна рамка на 
ЕС за надлежна проверка; подчертава, че подобно законодателство следва да 
възприеме подход на обхващане на различни видове стоки, да се прилага за 
всички икономически участници във веригата на доставки, включително 
финансовите участници, както нагоре, така и надолу по веригата, и да бъде 
придружено от стабилен механизъм за докладване, оповестяване и 
правоприлагане, включително ефективни, пропорционални и възпиращи санкции 
за неспазване; припомня обаче, че подобно законодателство трябва да допълва 
законодателството, установяващо обвързваща рамка относно екологичната 
отговорност за дружествата от ЕС, извършващи дейност в трети държави; 
потвърждава също така необходимостта от разработване на стандарти за 
задължително оповестяване на съответната информация от предприятията в 
рамките на преразглеждането на Директива 2014/95/ЕС от 22 октомври 2014 г. 
относно докладването на нефинансова информация, по-специално чрез включване 
на механизъм за правоприлагане и налагане на санкции в подкрепа на 
изискванията за докладване;

21. счита, че за да се постигне високо равнище на опазване на околната среда, 
приложното поле на Директивата относно екологичната отговорност следва да 
бъде разширено, така че да включва всеки вид поведение, което уврежда или 
създава непосредствен риск за околната среда, особено всеки вид непосредствен 
риск или увреждане по отношение на водите и почвите;

22. изтъква съществуването на пречки пред подвеждането под отговорност на 
дружества за вреди върху околната среда, например режима на ограничена 
отговорност, несъстоятелността, пречките пред достъпа до правосъдие, 
латентността, причинно-следствената несигурност и липсата на подробности в 
критериите за оценяване на щетите за околната среда;

23. приветства усилията на някои водещи предприятия и корпорации за прилагане на 
доброволни мерки за защита на правата на човека и екологичните стандарти; 
признава обаче, че доброволните усилия не са достатъчни и че една всеобхватна 
рамка е от жизненоважно значение за справяне с престъпленията против околната 
среда и за защита и спазване на универсални екологични стандарти;

24. припомня един недостатък в регулаторната рамка за многонационалните 
корпорации (МНК) – че правилата, залегнали в многостранните споразумения в 
областта на околната среда, не са обвързващи за МНК съгласно международното 
право; припомня също така, че в ЕС няма законови инструменти, по които да се 
дава възможност за съдебно преследване на европейски дружества в чужбина за 
престъпления спрямо околната среда или за дейности, които водят до екологични 
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щети; поради това подчертава, че настоящата система, при която се разчита на 
националните закони, вероятно ще подцени сериозността на корпоративните 
екологични щети; призовава на тези основания ЕС и неговите държави членки да 
осигурят достъп до правосъдие, като позволят на жертвите да преследват по 
съдебен път дружествата майки в съдилищата в ЕС, като се има предвид, че 
правораздавателните системи на много от приемащите държави не са адекватни;

25. призовава освен това за по-голяма подкрепа за местните органи и правителствата 
на развиващите се страни за хармонизиране на националното им законодателство 
и политики с международните стандарти в областта на околната среда с цел да се 
засили прилагането на национално равнище на надлежната проверка и 
корпоративната отговорност в трети държави;

26. счита, че всички държави членки следва да създадат строги режими за гражданска 
отговорност, за да определят компенсацията, която да се дава за всяка причинена 
пряка щета за физически лица вследствие на щета за околната среда, причинена 
от стопански субект; призовава Комисията да представи законодателно 
предложение в тази насока;

27. припомня, че съгласно действащата Директива относно екологичната отговорност 
няма възможност за вменяване на отговорност на дружеството майка, като 
отрицателният страничен ефект от това е, че някои дружества могат да 
злоупотребяват с ограничената си отговорност, за да инвестират в опасни отрасли, 
като създават отделни правни субекти, за да екстернализират свързаните с 
околната среда разходи, и по този начин ограничават рисковете си от правни 
последици и последици за връзките си с обществеността; счита, че ЕС трябва да 
разработи приобщаващ подход към корпоративната отговорност; подчертава, че 
екологичната отговорност на дружествата следва да бъде свързана с глобалното 
измерение на производствените процеси;

28. припомня пропуските в управлението на световните вериги за създаване на 
стойност; отново изтъква необходимостта от обща регулаторна рамка, която 
вменява на дружествата отчетност и отговорност; призовава ЕС да насърчава 
дружествата майки да възприемат устойчиви и отговорни подходи към 
сътрудничеството си с трети държави в съответствие с международните стандарти 
в областта на правата на човека и околната среда и да се въздържат от 
инвестиционни стратегии, които водят пряко до опасни резултати; настоява, че е 
необходимо да се създадат еднакви условия на конкуренция, за да могат 
предприятията и дружествата да спазват правата на човека и екологичните 
стандарти;

29. счита, че обхватът на обективната отговорност следва да бъде разширен, така че 
да обхване и дружествата майки по цялата верига на доставки, за да се избегне 
морален риск, в съответствие със и в допълнение към принципа, че предприятията 
от ЕС имат задължение за полагане на грижа и извършване на надлежна проверка 
за предотвратяване на вреди за околната среда, които могат да бъдат причинени 
от дъщерни дружества, извършващи дейност извън ЕС; настоятелно призовава 
Комисията да направи оценка на осъществимостта на предприемането на такава 
мярка; подчертава, че е важно в търговските споразумения на ЕС да се включват 
клаузи, които гарантират високо равнище на опазване на околната среда;
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30. отбелязва, че дружествата играят важна роля в системата на ДЕО; счита обаче, че 
предвид административния характер на ДЕО административните органи играят 
решаваща роля за поемане на инициативата и за бърза реакция при установяване 
на вреда за околната среда, както и за предприемане на подходящи действия за 
предотвратяване на бъдещи вреди;

31. припомня, че изпадането в несъстоятелност сериозно подкопава възпиращия 
ефект на ДЕО за предотвратяване на вредите за околната среда; припомня, че по 
ДЕО все още няма официално задължение за предоставяне на финансови 
гаранции; в този контекст призовава да се разработи хармонизирана рамка от 
задължителни гаранции за платежоспособност, които да покриват задълженията 
на дружествата съгласно ДЕО в случай на несъстоятелност, за да се укрепи 
превантивният ефект от директивата и да се търси оптимално съчетание между 
бъдещото законодателство на ЕС относно задължителната надлежна проверка за 
опазване на околната среда и режимите за административно, гражданско и 
наказателно правоприлагане, насочени срещу вредите върху околната среда;

32. припомня, че понастоящем в ООН се водят преговори за система за корпоративна 
отговорност за нарушения на правата на човека в рамките на отворената 
междуправителствена работна група на Съвета на ООН по правата на човека 
относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия във 
връзка с правата на човека (OEIGWG); изразява съжаление обаче, че Комисията 
няма мандат от Съвета да води преговори от името на ЕС относно участието му в 
OEIGWG; отново призовава ЕС и неговите държави членки да участват активно и 
конструктивно в процеса с оглед на приемането на обвързващ и правно приложим 
договор на ООН за бизнеса и правата на човека;

33. подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до правосъдие за жертвите 
на вреди за околната среда, т.е. чрез колективни искове, представителни искове и 
механизми за правна защита и призовава за оценка на тези възможности в 
съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и в 
рамките на обвързващ и правно приложим договор на ООН за бизнеса и правата 
на човека; припомня положителната роля на бъдещото законодателство за 
задължителна надлежна проверка по отношение на създаването на механизми, 
които да гарантират ефективен достъп на потърпевшите от вреди за околната 
среда в трети държави до правосъдие в държавите членки, когато увреждащите 
действия са извършени от предприятия със седалище в държава членка или от 
юридически лица, които са контролирани от такива предприятия;

34. подчертава ключовата роля на екологичните НПО за повишаване на 
осведомеността и предприемане на правни действия; поради това подчертава 
необходимостта от подобряване на достъпа до правосъдие за НПО, особено в 
случай на широкоразпространено замърсяване, включително чрез премахване на 
финансовите пречки за започване на съдебни производства съгласно ДЕО; 
изразява съжаление в по-общ смисъл, че повечето от основните многостранни 
споразумения в областта на околната среда между държавите не включват 
разпоредби за международна екологична отговорност; призовава на това 
основание Съюзът и неговите държави членки да настояват за създаването на 
независим международен орган в областта на екологичната отговорност;
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35. припомня, че екологичната отговорност следва да се въведе и приложи правилно, 
за да се съхранят по-добре ресурсите на биоразнообразието и да се гарантира, че 
след всяка незаконна промяна местообитанията ще бъдат върнати към 
първоначалния им вид и че разходите за възстановяване ще се поемат от 
отговорните субекти; подчертава в този контекст, че ДЕО съдържа изчерпателен 
списък на дейностите, които могат да породят отговорност на дружеството за 
други екологични щети освен щетите, нанесени на биологичното разнообразие; 
подчертава, че този подход сериозно ограничава прилагането на принципа 
„замърсителят плаща“; призовава за това отговорност да се носи от всички 
дружества и за всякакви екологични щети, по-специално когато щетите са по вина 
на дружеството или се дължат на груба небрежност; подчертава в по-общ план, че 
международното право се разви и сега обхваща нови концепции като общото 
наследство на човечеството, устойчивото развитие и бъдещите поколения, но 
подчертава, че не съществува постоянен международен механизъм за наблюдение 
и действие по отношение на щетите/унищожението на околната среда, които 
значително променят глобалните общи блага или екосистемните услуги в 
дългосрочен план; за тази цел призовава ЕС и неговите държави членки да 
подкрепят фундаментална промяна, с която понятието за екоцид и правото на 
бъдещите поколения да стане част от международното право за околната среда;

36. припомня, че има само един океан и че по отношение на услугите, които доставя 
на цялото човечество, той представлява общо благо; припомня, че част 12 от 
Конвенцията на ООН по морско право предоставя суверенни права на държавите 
върху техните изключителни икономически зони и свобода на корабоплаването 
извън зоните под юрисдикция; припомня обаче, че това не освобождава 
държавите и следователно националните участници, по-специално дружествата, 
развиващи дейност в морето, от тяхната отговорност за опазването на морските и 
крайбрежните екосистеми; във връзка с това подчертава, че е важно да се 
гарантира екологичната отговорност на дружествата за рисковете, свързани с 
експлоатацията на морските ресурси и морския транспорт във водите на 
развиващите се страни;

37. призовава за установяване на ясни правила за отговорност на вносителите, 
преработвателите и търговците на дребно, за да се гарантира пълната законност и 
прозрачност на веригата на доставки на всички селскостопански стоки, така че да 
се предотврати унищожаването на естествените местообитания във и извън ЕС;

38. отбелязва, че определението за екологични щети, съдържащо се в ДЕО, 
възпрепятства ефективното опазване на околната среда, като изкуствено разделя 
щетите върху защитените видове и естествените местообитания, щетите върху 
водите и щетите върху почвата; призовава определението за екологични щети да 
бъде променено, за да се възприеме по-цялостен подход;

39. подкрепя правилното прилагане на ДЕО, като насърчава държавите членки да 
записват данните за инциденти, свързани с ДЕО, да публикуват регистрите по 
тази директива и да събират данните, необходими за документиране на 
ефективното и ефикасно прилагане на директивата в своята юрисдикция;

40. отбелязва, че прагът на „значимост“, необходим, за да могат щетите да попаднат в 
приложното поле на директивата, на практика се оказа твърде висок, за да 
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позволи достатъчна защита на околната среда; призовава този праг да бъде 
премахнат или изяснен, за да се премахнат пречките пред опазването на околната 
среда;

41. подчертава необходимостта да се подкрепят гражданското общество и местните 
участници в трети държави и в развиващите се страни да търсят отговорност от 
държавните органи за толерирани или одобрени от държавата щети върху 
околната среда, причинени от частни и държавни предприятия, по-специално чрез 
осигуряване на ранно и постоянно участие на местните общности и достъпни 
канали за докладване на рисковете за околната среда;

42. подчертава по-специално решаващата роля на защитниците на околната среда и 
организациите на гражданското общество в развиващите се страни за 
предотвратяването на действията, които увреждат околната среда, и борбата с тях; 
припомня, че тези участници могат да се сблъскат с физическо и психическо 
насилие в много форми, предназначено да потисне техните действия; призовава 
Комисията да укрепи рамката за тяхната защита, най-вече чрез приемане на 
конкретни правни мерки за определяне на защитниците на околната среда, по-
специално чрез финансови инструменти за помощ за развитие, за да се гарантират 
техните права и да се подчертае тяхната роля за защитата, опазването и 
възстановяването на околната среда.
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