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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. изразява съжаление относно сегашните ниски равнища на надлежна проверка 
на веригата на доставка; 

2. изразява убеждение, че е необходима задължителна надлежна проверка, за да 
се създадат еднакви условия на конкуренция и да се избегнат несправедливи 
конкурентни предимства в международната търговия; 

3. изразява убеждение, че задълженията за надлежна проверка следва да имат за 
цел да предотвратяват нарушения на правата на човека, трудовите и 
екологичните права, да направят веригите на доставка по-стабилни и да се 
избегнат смущения в международната търговия; 

4. приветства факта, че Регламентът на ЕС относно полезните изкопаеми от 
засегнати от конфликти зони се е превърнал в еталон за обвързващо 
законодателство в областта на надлежната проверка във веригите на доставка; 

5. изразява убеждение, че бъдещият регламент следва да се основава на 
ръководните принципи на ООН и на Насоките на ОИСР за многонационалните 
предприятия; 

6. подчертава, че ограниченията на МСП, що се отнася до капацитета, трябва да 
бъдат надлежно взети под внимание в бъдещото законодателство за 
надлежната проверка; отбелязва, че сертифицираните промишлени схеми не са 
заместител на законодателството; 

7. подчертава, че е от решаващо значение да се работи с търговските партньори, 
за да се гарантира, че ангажиментите за надлежна проверка са източник на 
промяна; изисква финансовите инструменти, като например помощта за 
търговията, да се използват в подкрепа на отговорното бизнес поведение; 

8. подчертава, че е важно да се обръща внимание и да се налагат задължения за 
надлежна проверка в главите за търговията и устойчивото развитие в рамките 
на ССТ и в органите, създадени по силата на ССТ; 

9. изисква търговските инструменти и делегациите на ЕС да бъдат свързани с 
мониторинга на прилагането на Регламента за надлежната проверка; 

10. подчертава, че представителите на гражданското общество, професионалните 
съюзи и социалните партньори следва да бъдат част от предотвратяването на 
риска и следва да имат право да подават жалби в случаи на нарушения; 


