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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно 

социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната 

отговорност 

(2015/2038(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид членове 153, 191, 207 и 218 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 31 и 32 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички. 

Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497)1, 

– като взе предвид заключенията от 10-ата Министерска конференция на СТО2, 

– като взе предвид споразумението от Париж (30 ноември – 11 декември 2015 г.)3, 

– като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията в света за 2014 г.4, 

– като взе предвид плана за действие на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията за периода 2015 – 2019 г. „Да запазим правата на човека в центъра 

на дневния ред на ЕС“, 

– като взе предвид насоките относно анализа на въздействието върху правата на 

човека в оценките на въздействието за свързаните с търговията инициативи на 

политиката5, 

– като взе предвид проучването относно клаузите за правата на човека и 

демокрацията в международните споразумения, публикувано през 2015 г. от 

тематичния отдел на Европейския парламент,  

– като взе предвид резолюцията, приета от Общото събрание на ООН на 25 

септември 2015 г. под заглавието „Да преобразим света: програма до 2030 г. за 

устойчиво развитие“6, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Резолюция, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за 

установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в 

Европейската общност1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни 

преференции2, 

– като взе предвид насоките на ОИСР за многонационалните предприятия3, 

– като взе предвид насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги 

за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови 

зони4, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно 

прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека – 

актуално състояние5, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на 

ЕС за периода 2011– 2014 г. за корпоративната социална отговорност“ 

(COM(2011)0681), 

– като взе предвид рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие 

(УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие (2015 г.)6, 

– като взе предвид проучването на тема „Търговската политика на ЕС: от политика, 

пренебрегваща аспектите на пола, към политика, чувствителна към аспектите на 

пола?“, изготвено от тематичния отдел на Европейския парламент, 

– като взе предвид четвъртия независим експертен доклад, озаглавен „Насърчаване 

на демократичен и справедлив международен ред“ – докладна записка от 

генералния секретар на ООН до Общото събрание на ООН от 5 август 2015 г. 

(A/70/285),  

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно корпоративната 

социална отговорност в международните търговски споразумения7, 

– като взе предвид резолюция 64/292 на ООН, в която водата и санитарно-

хигиенните условия изрично се признават като права на човека от Общото 

събрание на ООН и се посочва, че чистата питейна вода и санитарно-хигиенните 

условия са от съществено значение за реализацията на всички права на човека, 

                                                 
1 ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1. 
2 ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1. 
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
4 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
5 (SWD(2015)0144) от 14 юли 2015 г. http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
6  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
7 ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101. 
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– като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, 

предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ 

(Right2Water)1, 

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2010 г. относно правата на 

човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски 

споразумения2, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 ноември 2010 г. относно международната 

търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на 

изменението на климата3, 

– като взе предвид проучването на тема „Интегриране на принципа на равенство 

между половете в рамките на комисиите и делегациите на Европейския 

парламент“, публикувано през 2014 г. от Тематичен отдел В на Европейския 

парламент, 

– като взе предвид резолюция 26/9 на Съвета по правата на човека, с която той 

реши „да създаде отворена междуправителствена работна група относно 

транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на 

правата на човека, чийто мандат е да изготви международен правно обвързващ 

инструмент за уреждане, в сферата на международното право в областта на 

правата на човека, на дейностите на транснационалните корпорации и други 

стопански предприятия“4, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 

на комисията по външни работи, на комисията по развитие, на комисията по 

заетост и социални въпроси, както и на комисията по правата на жените и 

равенството между половете (A8-0000/2016), 

А. като има предвид, че търговските политики на ЕС биха могли да допринесат 

положително за процеса на хармонизация по отношение на прилагането и 

развитието на правата на човека, както и на социалната и екологичната 

устойчивост; като има предвид, че трябва да се гарантира, че не се намалява 

способността на търговските и инвестиционните споразумения да изпълняват 

задълженията в областта на правата на човека, като това трябва да имат превес 

над интересите на инвеститорите и печалбите; като има предвид загрижеността на 

обществеността относно това, че намаляването на нетарифните бариери оказва 

вредно въздействие върху конкретното упражняване на правата на човека и 

трудовите стандарти; като има предвид, че съществува риск новото поколение 

търговски споразумения да изпълнява функцията на инструмент за скрито 

дерегулиране;  

Б. като има предвид, че приносът на Европейския парламент може да се измери 

посредством степента на действителното прилагане на неговите препоръки, 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0294. 
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0434. 
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0445. 
4 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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поради което осъществяването на постоянен и систематичен мониторинг е от 

първостепенно значение, наред с другото, за намаляването на разликата между 

поетите задължения и конкретното въздействие на търговските политики върху 

правата на човека и социалната устойчивост;  

В. като има предвид, че правата на жените са съставен елемент на правата на човека; 

като има предвид, че търговските споразумения и либерализацията оказват 

различно отражение върху жените и мъжете поради структурната 

неравнопоставеност между половете, и като има предвид, че устойчивото и 

приобщаващо развитие, растеж и търговски споразумения трябва да включват 

правата на човека, в т.ч. от гледна точка на пола;  

Г. като има предвид, че все още липсва регулаторна рамка за начина, по който 

корпорациите спазват задълженията по отношение на правата на човека с оглед на 

социалните и екологичните стандарти; 

1. насърчава Комисията да упражни силен натиск с цел реформа на управлението в 

рамките на Световната търговска организация (СТО), която да доведе до:  

а) ефективно сътрудничество на СТО с други агенции на ООН, и по-специално 

с Върховния комисар за правата на човека и с Международната организация 

на труда (МОТ), 

б) реформа на механизмите на СТО за преглед на търговската политика, за да 

се включи въздействието върху социалното, екологичното и свързаното с 

правата на човека измерение в прилагането на многостранни споразумения; 

2. призовава Комисията и държавите членки да интегрират подход, чувствителен 

към аспектите на пола, във всички свои политики, а също и в търговската 

стратегия на ЕС, като гарантират, наред с другото, ефективното спазване на 

Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 

жените; призовава Комисията да изготви задълбочена, обвързваща оценка на 

въздействието на търговската стратегия на ЕС от гледна точка на жените, правата 

на човека и половете; 

3. призовава Комисията да увеличи своите усилия за съгласуването на политиките 

на ЕС в областта на търговията, развитието и околната среда във всички договори 

по начини, съвместими с международните ангажименти в областта на правата на 

човека, достойния труд, равенството между половете и устойчивостта на околната 

среда; 

Права на човека и социални и екологични стандарти в международните търговски 

споразумения 

4. приветства усилията на Комисията и на Съвета да включат правно обвързващи 

клаузи за правата на човека във всички споразумения за свободна търговия (ССТ) 

в съответствие с общия подход; изразява съжаление във връзка с това, че клаузи 

за правата на човека не са включени в някои договори, като например в 

договорите с Корея и Канада (всеобхватни икономически и търговски 

споразумения), както и в преговорите по Трансатлантическото партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ), и в преговорите с Виетнам;  
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5. продължава да е загрижен във връзка с твърде ограниченото действие на 

традиционните клаузи за правата на човека при осигуряването на изпълнението от 

страна на ЕС на неговите задължения и ангажименти в областта на правата на 

човека; призовава Комисията и Съвета да подложат на цялостно преосмисляне 

защитата и гаранциите, предлагани по отношение на правата на човека в рамките 

на ССТ и на инструментите за предприсъединителна помощ (ИПП), и да 

предложат нов модел за набор от задължителни клаузи за правата на човека, по-

специално чрез: 

а) защитни разпоредби в областта на търговията с цел защита на правата на 

човека във вътрешен план и запазване на  капацитета на всяка страна да 

изпълни своите задължения в областта на правата на човека в областите, за 

които тя носи основната отговорност, 

б) въвеждане на механизми за задължителна периодична оценка на 

въздействието върху правата на човека, включително чрез създаването на 

междуинституционален комитет, 

в) механизъм за наблюдение от страна на гражданското общество, който да е 

предназначен за справяне с въздействието от споразумението върху правата 

на човека, 

г) възможност за въвеждане на механизми за пряко подаване на жалби на 

национално ниво, които да позволяват на отделните лица и общности, чиито 

права на човека са засегнати вследствие на търговия и инвестиции, за да се 

обърнат към ЕС; 

6. твърдо изисква всички бъдещи търговски споразумения на ЕС да съдържат глави 

за устойчивост („Търговия и устойчиво развитие“), включващи: 

а) предварителен ангажимент на всяка от страните да ратифицира и да 

транспонира в националното законодателство, както и да прилага осемте 

основни и четирите приоритетни конвенции на МОТ, 

б) общ механизъм за уреждане на спорове, до който социалните партньори и 

гражданското общество имат пряк достъп, 

в) подход, основан не само на стимули: санкциите трябва действително да 

водят до временно спиране на действието на търговските предимства под 

формата на изравнителни мита; в допълнение към санкциите, за решението 

може да е необходим план за действие, който би могъл да включва 

законодателни и/или регулаторни реформи; 

7. изразява съжаление във връзка с това, че ЕП не участва в оценяването на 

съответствието на ССТ със задълженията в областта на правата на човека, и 

призовава Съвета да се консултира с Парламента по всички решения за 

преразглеждане или дори за временно спиране на прилагането на дадено 

споразумение, ако това е необходимо; 

8. приветства решението на Комисията да извършва предварителни и последващи 

оценки на въздействието по отношение на устойчивостта за всички търговски 

споразумения в съответствие с интегрираните насоки, като същевременно 

отбелязва ограничените им възможности да окажат влияние на конкретните 

резултати от ССТ и ИПП; 



 

PE575.363v02-00 8/9 PR\1085776BG.doc 

BG 

9. изразява съжаление във връзка с решението на Комисията да финализира 

споразумението с Виетнам преди приключването на оценката на въздействието 

върху правата на човека;  

10. твърдо настоява оценките на въздействието върху правата на човека и оценките 

на въздействието по отношение на устойчивостта да придобият обвързващ 

характер и да стартират на ранен етап с цел да се информират преговарящите още 

преди да са формулирани преговорните позиции;  

11. признава, че всеобщият достъп до обществени блага като вода и санитарно-

хигиенни условия, образование, здравеопазване и лекарства е ключов елемент от 

капацитета на държавите членки за гарантиране на правата на човека и на 

социалните права; 

Международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети 

по отношение на изменението на климата 

12. признава усилията на Комисията по отношение на преговорите за многостранно 

споразумение относно екологичните стоки; призовава Комисията да насочи 

вниманието си към диверсифицирана стратегия, която може също така да обхване 

антидъмпинговите политики в сектора на енергията от възобновяеми източници, 

режимите на интелектуална собственост, строгите програми за финансиране и 

липсата на национални политики в областта на околната среда, които да създават 

търсене за такива стоки; 

13. настоятелно призовава ЕС да преразгледа своята политика в областта на правата 

върху интелектуална собственост с оглед на не толкова стриктното тълкуване на 

правата на собственост и ясното признаване на правомощията на правителствата 

да прилагат допълнителни изисквания при съставянето на националното 

законодателство, както и да приемат и използват гъвкави разпоредби за 

интелектуалната собственост с цел реализиране на правата на човека; 

14. призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да спазят ангажимента 

си за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива в съответствие с 

ангажимента в рамките на Г-20; 

15. потвърждава, че се противопоставя на всяка пряка или косвена разпоредба, която 

засяга търговията с услуги, свързани с енергетиката, което би позволило 

технологичната неутралност на субсидиите; 

Корпоративна и социална отговорност в рамките на международните търговски 

споразумения 

16. счита, че усилията за включване на клаузи за корпоративна социална отговорност 

в главите за търговия и устойчиво развитие са недостатъчни, и изисква от 

Комисията да увеличи усилията си за постигане на съответствие от страна на 

дружествата в рамките на цялата верига на доставки и при пълно спазване на 

основните трудови стандарти на МОТ и на международно признатите стандарти 

за корпоративна социална отговорност;  
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17. счита, че е особено важно да се осигури по-голям достъп до информация относно 

поведението на предприятията; счита, че е от основно значение да се въведе 

задължителна система за докладване и надлежна проверка за дружествата от ЕС, 

които възлагат производството си на дружества в трети държави; 

18. призовава ЕС и държавите членки да насърчават обвързващи мерки, с които да се 

гарантира, че дружествата плащат данъци там, където се осъществяват 

икономическите дейности и се създава стойност, и с които да се насърчава 

задължителното докладване по държави от страна на частния сектор; 

19. призовава ЕС и държавите членки да участват активно в работата на Съвета на 

ООН по правата на човека и на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) 

във връзка с международен договор с цел  подвеждане под отговорност на 

транснационалните корпорации за нарушения на правата на човека и на 

екологичните стандарти; 

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 

 


