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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

1. подчертава, че е задължение на държавите да защитават и опазват правата на 
човека, а корпоративният сектор носи отговорност за тяхното зачитане; 
признава положените до момента усилия, включително от страна на 
дружества, развиващи дейност в световен мащаб, и отчита нарастващото 
присъствие на доброволни инициативи за надлежна проверка, както и на 
изисквания за прозрачност и докладване; изразява съжаление относно 
сегашните ниски равнища на изпълнение на надлежна проверка за социалните 
и екологичните права и правата на човека във веригата на доставка; отбелязва, 
че нарушенията на правата на човека и екологичните стандарти продължават 
да бъдат широкоразпространени и че има категорични данни, че редица 
европейски дружества не извършват никаква форма на надлежна проверка във 
веригите си на доставка, за което свидетелства проучването на Европейската 
комисия относно изискванията за надлежна проверка във веригата на 
доставка; подчертава, че корпоративната надлежна проверка все повече бива 
включена в законодателството на държавите членки, и отбелязва, че 
надлежната проверка може да повиши конкурентоспособността; във връзка с 
това приветства публичния ангажимент на Европейската комисия през 2021 г. 
да представи законодателна инициатива и подчертава, че корпоративната 
надлежна проверка следва да бъде част от предстоящия преглед на 
търговската политика на ЕС; 

2. поради това изразява убеждение, че е необходимо законодателство за 
задължителна хоризонтална надлежна проверка на равнище ЕС по цялата 
верига на доставка за дружествата от ЕС и чуждестранните дружества, 
извършващи дейност в рамките на вътрешния пазар, за да се постигнат целите 
за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН), да се 
насърчи доброто управление и да се увеличи проследимостта и отчетността в 
световните вериги на доставка, да се укрепи международната 
конкурентоспособност на ЕС, като се създадат равнопоставени условия на 
конкуренция и се смекчат несправедливите конкурентни предимства на трети 
държави, произтичащи от по-ниските стандарти за защита, както и социалният 
и екологичният дъмпинг в международната търговия; подчертава 
необходимостта да се разглежда рискът от вреда, а не размерът на 
дружеството, като същевременно се отчита принципът на пропорционалност; 

3. призовава Комисията да направи надеждна оценка на въздействието на 
обхвата на веригата на доставка, за който следва да се прилага бъдещият 
регламент за надлежната проверка, за да има действително въздействие върху 
защитата на правата на човека и околната среда, като същевременно 
предостави подробен анализ на административната тежест за предприятията и 
по-специално за малките и средните предприятия (МСП), добавената стойност 
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на дружествата от ЕС, заетостта на дружествата от ЕС и участието на 
дружествата от ЕС на международните пазари; 

4. припомня, че в момента икономиката на ЕС е изправена пред най-голямата 
световна икономическа криза след Голямата депресия от 30-те години на 20 
век, като дружествата в цяла Европа са засегнати особено силно; подчертава, 
че особено в настоящия момент не следва да се предприемат никакви 
законодателни инициативи, които ограничават или нанасят вреди на 
икономиката, като такива, налагащи по-висока административна тежест или 
пораждащи правна несигурност;

5. припомня, че задълженията за надлежна проверка следва да имат за цел да 
идентифицират, предотвратяват, смекчават и коригират нарушения на правата 
на човека и трудовите права и на екологичните стандарти чрез подобряване на 
зачитането на основните трудови права и екологични стандарти, включително 
ангажиментите от Париж в областта на климата, по цялата верига на доставка, 
и по такъв начин да направят веригите на доставка по-стабилни и да се 
избегнат смущения в международната търговия; изразява убеждение, че 
надлежната проверка повишава сигурността и прозрачността по отношение на 
практиките за доставка на дружества, които се снабдяват от държави извън 
Европейския съюз, и ще спомогне за защитата на интересите на 
потребителите, като гарантира качеството и надеждността на продуктите, и 
следва да доведе до по-отговорни практики за покупки и дългосрочни 
отношения на дружествата с доставчиците; подчертава, че в ръководните 
принципи на ООН и Насоките на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия се 
посочва необходимостта от достъп до правосъдие и средства за правна защита 
за жертвите; подчертава, че бъдещото законодателство на ЕС следва също така 
да включва стабилни механизми за прилагане и достъп до механизми за 
подаване на оплаквания в Съюза за жертвите; изразява убеждение, че 
надлежната проверка на правата на човека следва да се основава на принципа 
за ненанасяне на вреда, да допълва съществуващите инициативи за 
саморегулиране и доброволни инициативи и да се разглежда като динамичен 
процес на непрекъснато подобряване; счита, че бъдещият регламент на ЕС 
следва да подпомага дружествата при управлението и изпълнението на 
техните корпоративни отговорности и да бъде изцяло приведен в съответствие 
с всички съществуващи секторни задължения за надлежна проверка и 
докладване, като например Директивата за оповестяването на нефинансова 
информация, и да бъде съгласуван със съответното законодателство на 
държавите членки; призовава Комисията да прецени дали съществуващите 
регламенти биха могли да бъдат актуализирани или заменени; подчертава, че в 
областта на международната търговия надлежната проверка и отговорното 
снабдяване трябва да се превърнат в стандартно бизнес поведение за 
операторите от всякакъв мащаб; признава разликите в размера и сложността 
на трансграничните стопански дейности и позициите във веригите на доставка 
и необходимостта това да бъде отразено във всякакви бъдещи изисквания за 
надлежна проверка; 
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6. приветства факта, че специфични за секторите инициативи, като Регламентът 
относно дървения материал,  Регламентът за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), Регламентът за борба 
с изтезанията и особено Регламентът относно полезните изкопаеми от 
засегнати от конфликти зони, са се превърнали в еталон за обвързващо 
законодателство в областта на надлежната проверка във веригите на доставка 
със задължения за европейските дружества във връзка с техните системи за 
управление, управление на риска, независими одити от трети страни и 
оповестяване на информация; 

7. припомня, че Комисията е предложила да разработи всеобхватна стратегия за 
сектора за производство на облекла като част от новия план за действие за 
кръгова икономика, която чрез включване на единен набор от стандарти 
относно надлежната проверка и социалната отговорност може да бъде още 
един пример за интегриране на по-подробен подход за конкретен сектор; 
призовава Комисията да въведе допълнително специфично за отделните 
сектори законодателство на ЕС за задължителна надлежна проверка, например 
за сектори, които създават риск за горите и екосистемите, и сектора за 
производство на облекла;

8. приветства работата, свършена до момента на международно равнище; 
изразява убеждение, че бъдещият регламент за надлежната проверка следва да 
надгражда ръководните принципи на ООН, Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия и придружаващите Насоки на ОИСР за 
надлежна проверка за отговорно бизнес поведение, стандартите, определени в 
основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и 
многостранните споразумения в областта на околната среда (като Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) и Конвенцията за 
биологичното разнообразие), както и в други международни стандарти, което 
ще улесни бъдещото сближаване на международно равнище, и следва да се 
разработи в тясно сътрудничество с корпоративния сектор и всички съответни 
заинтересовани страни; отбелязва, че разширените доклади на Европейката 
служба за външна дейност (ЕСВД) биха могли да се използват като годишна 
обща база за самооценка на дружествата; отчита продължаващите преговори 
за създаване на правно обвързващ инструмент на ООН за транснационалните 
корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека и 
призовава Съвета да възложи на Комисията да бъде активно ангажирана в тези 
продължаващи преговори; 

9. подчертава, че 95% от европейските дружества са МСП и че те са 
непропорционално засегнати от икономическите последици от настоящата 
пандемия от Covid-19; подчертава, че принципът на пропорционалност трябва 
да се прилага при анализа и оценката на свързаните с капацитета ограничения, 
административните разходи и тежестта за МСП в бъдещото законодателство 
за надлежната проверка, като същевременно се отразява фактът, че 
надлежната проверка е основана на риска; отбелязва, че сертифицираните 
промишлени схеми предлагат на МСП възможности за ефективно обединяване 
и споделяне на отговорности; отбелязва, че сертифицираните схеми трябва да 
се оценяват, признават и проверяват от Европейската комисия; подчертава, че 
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социалните одити трябва да бъдат по-добре регулирани; 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 вътрешния пазар, включително МСП; призовава 
Комисията да избягва дублиране на вече съществуващи задължения за 
докладване и подчертава, че е важно да има общи критерии за докладване за 
всички дружества, които осъществяват дейност на вътрешния пазар; призовава 
да бъде предоставена специфична техническа помощ на европейските 
дружества, особено на МСП, за да могат те да спазват изискванията за 
надлежна проверка; 

10. подчертава, че е важно да се работи в дух на реципрочност с търговските 
партньори, за да се гарантира, че надлежната проверка предизвиква промяна; 
подчертава значението на съпътстващите мерки и проекти за улесняване на 
прилагането на споразуменията за свободна търговия на ЕС (ССТ) и призовава 
за силна връзка между подобни мерки и хоризонталното законодателство за 
надлежната проверка; поради това изисква финансовите инструменти, като 
например помощта за търговията, да се използват за насърчаване и подкрепа 
на възприемането на отговорно бизнес поведение в държавите партньори, 
включително техническа подкрепа за обучение в областта на надлежната 
проверка, механизми за проследяване и въвеждане на насочени към износа 
реформи в държавите партньори; подчертава в тази връзка необходимостта от 
насърчаване на доброто управление; 

11. отбелязва, че чрез своите всеобхватни и приложими глави относно търговията 
и устойчивото развитие (ТУР) ССТ насърчават надлежната проверка на 
веригата на доставка; призовава Комисията да представи предложения как да 
се засили прилагането на главите за търговията и устойчивото развитие и да се 
използват всички съществуващи и нови инструменти, като например бъдещия 
регламент за изпълнение, ССТ, споразумения за икономическо партньорство 
(СИП) и общата схема за преференции (ОСП), за да се гарантира 
интегрирането и прилагането на задълженията за надлежна проверка; 
подчертава решаващата роля на новоназначения главен служител по 
правоприлагането в областта на търговията за мониторинга на изпълнението 
на задълженията за надлежна проверка; призовава за засилване на 
проследимостта на веригите на доставка, основана на правилата за произход 
от европейския митнически кодекс; отбелязва, че едно законодателно 
предложение на Комисията за надлежната проверка ще обхваща търговията с 
всички търговски партньори, а не само с тези, с които ЕС е сключил ССТ; 
подчертава, че подобни търговски инструменти следва да включват солидни 
механизми за прилагане, като например оттегляне на преференциалния достъп 
в случай на неизпълнение на задълженията; 

12. изразява убеждение, че изпълнението на задълженията за надлежна проверка 
следва да бъде условие за достъп до вътрешния пазар и че от операторите 
следва да се изисква да намират и предоставят доказателства, чрез извършване 
на надлежна проверка, че продуктите, които пускат на вътрешния пазар, са в 
съответствие с критериите за екологичните права и правата на човека, 
определени в бъдещото законодателство за надлежната проверка; призовава за 
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допълнителни мерки, като например забрана на вноса на продукти, свързани 
със сериозни нарушения на правата на човека, като принудителен труд или 
детски труд; подчертава колко е важно целта за борба с принудителния труд и 
детския труд да бъде включена в главите за търговията и устойчивото 
развитие от търговските споразумения на ЕС; 

13. изисква търговските инструменти и делегациите на ЕС да бъдат свързани с 
мониторинга на прилагането на бъдещия регламент за надлежната проверка от 
страна на европейските дружества, осъществяващи дейност извън ЕС, 
включително чрез провеждане на съдържателни консултации с притежателите 
на права, местните общности, търговските камари, представителите на 
гражданското общество и професионалните съюзи; призовава Комисията да си 
сътрудничи с търговските камари на държавите членки при осигуряването на 
онлайн инструменти и информация, за да подкрепи прилагането на бъдещото 
законодателство за надлежната проверка; 

14. подчертава, че бизнес общността и представителите на гражданското 
общество, в т.ч. професионалните съюзи, социалните партньори, 
организациите по правата на човека, екологичните организации, 
организациите на жените и коренните общности, следва да бъдат част от 
съдържателни консултации по всяка политика за надлежна проверка и 
предотвратяване и мониторинг на риска, а жертвите следва да получат право 
да подадат жалба в случай на нарушения по веригата на доставка и да имат 
достъп до механизма за подаване на жалби; подчертава, че националното 
звено за контакт за Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия би 
могло да служи и като звено за контакт за целите на бъдещото 
законодателство, и отбелязва, че ОИСР и националните консултативни групи, 
които наблюдават изпълнението на ССТ, са добър пример за включване на 
третия сектор; 

15. подчертава, че всеобхватните изисквания за прозрачност са ключов елемент на 
законодателството за задължителната надлежна проверка; отбелязва, че 
засилената информация и прозрачност дават на доставчиците и 
производителите по-добър контрол и разбиране на техните вериги на доставка 
и повишават общественото доверие в производството; подчертава в тази 
връзка, че бъдещият регламент за надлежната проверка следва да се 
съсредоточи върху цифровите решения за свеждане до минимум на 
бюрократичната тежест, и призовава Комисията да проучи нови технологични 
решения в подкрепа на създаването и подобряването на проследимостта в 
световните вериги на доставка; припомня, че устойчивата технология на 
блоковите вериги може да допринесе за постигането на тази цел;

16. припомня, че жените съставляват по-голямата част от работниците в сектори 
като производството на облекла и текстилната промишленост, 
телекомуникациите, туризма, икономиката на полагането на грижи и селското 
стопанство, където съществува тенденция за концентрация на жените (в 
сравнение с мъжете) във форми на формалната и неформалната заетост, които 
са с по-ниско заплащане или по-нисък статут; поради това призовава за 
правила, които изискват от дружествата да прилагат чувствителен към 
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аспектите на пола подход към надлежната проверка и изрично да обмислят 
дали и как жените биха могли да бъдат непропорционално засегнати от 
техните операции и дейности.  
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