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Въпрос с искане за устен отговор O-000018/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Бернд Ланге
от името на комисията по международна търговия

Относно: Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен 
труд

1. Може ли Комисията да обясни подробно замисъла на наскоро обявения законодателен 
инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд, както и неговото 
правно основание, и да предостави определение за принудителен труд?

2. Кои членове на Комисията ще ръководят проекта и кои генерални дирекции участват в 
него; ще има ли обществена консултация и/или оценка на въздействието?

3. Какъв е планираният обхват на инструмента?

4. Как ще помогне Комисията на малките и средните предприятия да прилагат инструмента?

5. Как ще преодолее тя заобикалянето, за да гарантира, че стоките не се пренасочват към 
страни извън ЕС след установяване на принудителен труд в дадена верига на доставки?

6. Какви поуки е извлякла тя от други подобни системи (по-конкретно тези на САЩ и Канада), 
които могат да се приложат към замисъла на инструмента, и как този замисъл ще вземе 
предвид оперативната съвместимост с тях?

7. Ще гарантира ли Комисията, и ако да, то как, че инструментът изисква от дружествата да 
предоставят възстановяване на щетите за засегнатите работници и общности, преди да се 
премахнат ограниченията за внос?

8. Как ще гарантира съответствие с други инструменти (напр. за корпоративната устойчивост 
и надлежната проверка)?

9. Кои възможности за прилагане обмисля Комисията? Как ще гарантира системата на ЕС 
достатъчна прозрачност за дружествата и гражданското общество по отношение на 
прилагането?

10. Как ще гарантира тя, че са заделени достатъчно ресурси за осигуряване на ефективното 
изпълнение?

11. Кой ще носи отговорността за разследването и как ще се гарантира координация между 
държавите членки? Обмисля ли Комисията създаване на орган на ЕС, който да улеснява 
разследването и да координира приноса на органите, действащи в различните сектори в 
целия ЕС?

12. Кой ще има разрешение да представя доказателства за принудителен труд, за да иска 
започването на разследване, и ще бъде ли възможно да се внасят анонимни жалби?

13. Може ли Комисията да потвърди, че анализът на риска няма да разчита на одити или 
сертифициране?

14. Какво ще се случва с продуктите, вече разпределени в ЕС от производител, който 
впоследствие е бил идентифициран като използващ принудителен труд, и кой ще носи 
отговорността за това?
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15. Как ще гарантира Комисията проследимостта на продуктите, произведени или 
транспортирани чрез принудителен труд (от добива на суровини до производството на 
крайния продукт)? Разглежда ли тя инициативи като системите за цифрова проследимост?

16. В случаи на наложен от държавата принудителен труд, ще наложи ли Комисията 
регионални или държавни контроли върху вноса, за да се гарантира, че тяхното 
въздействие е системно?

Внесен: 19.5.2022

Краен срок: 20.8.2022


