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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отново заявява, че световните вериги за създаване на стойност са основният 
елемент на световната икономика и че търговската политика трябва да 
допринася за прозрачен процес на производство по цялата верига за създаване 
на стойност и да показва съответствие с екологичните и социалните стандарти 
и стандартите за безопасност;

2. подчертава, че устойчивото корпоративно управление може да помогне на ЕС 
да изгради по-издръжлива и устойчива икономика, да подобри еднаквите 
условия на конкуренция и да защити предприятията и гражданите на ЕС, и 
следователно е от огромна полза за търговската политика на ЕС;

3. отбелязва, че кризата, свързана с COVID-19, разкри уязвимостта на 
нерегулираните световни вериги за доставки и че предприятията с по-добри 
екологични, социални и управленски практики и процеси за смекчаване на 
риска се справят по-добре с кризата;

4. отбелязва със загриженост, че по-малко от 1% от дружествата оповестяват 
публично своите доставчици, дори в секторите с висок риск;

5. подчертава, че задълженията на директорите следва да включват задължение 
за разработване, оповестяване и прилагане на корпоративна стратегия за 
устойчивост по отношение на всички аспекти на дейността на дружеството, 
включително на неговите вериги на доставки;

6. подчертава, че изискването за оповестяване на информация относно начина, 
по който въпросите на устойчивостта засягат дружеството, и начина, по който 
дружеството въздейства на обществото и околната среда, следва да включва 
споделянето на цялата относима информация относно всички участници по 
цялата верига на доставки;

7. отбелязва, че устойчивото корпоративно управление не може да достигне 
пълния си потенциал без законодателство за надлежна проверка, което да 
изисква от дружествата да откриват, предотвратяват, намаляват и отчитат 
нарушенията на правата на човека и екологичните щети в техните глобални 
вериги за създаване на стойност.


