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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003733/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 

Ignazio Corrao (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), 

Zoltán Balczó (NI), Tiziana Beghin (EFDD), Monika Beňová (S&D), Nessa Childers (S&D), 

Thierry Cornillet (ALDE), Georgios Epitideios (NI), Eleonora Evi (EFDD), José Inácio Faria 

(PPE), Ana Gomes (S&D), Diane James (NI), Béla Kovács (NI), Merja Kyllönen (GUE/NGL), 

António Marinho e Pinto (ALDE), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Marco Valli (EFDD), Hilde 

Vautmans (ALDE), Udo Voigt (NI), Julie Ward (S&D) şi Maria Gabriela Zoană (S&D) 

Subiect: Adevăratul avantaj al certificărilor etice în industria producătoare de ceai și de cacao: 
nevoia unor alegeri în cunoștință de cauză ale consumatorilor din UE 

În 2015 și 2016, BBC a raportat1 existența unor abuzuri în muncă și a exploatării prin muncă a copiilor 
și utilizarea de substanțe chimice periculoase în ceaiurile vândute în UE sub diferite certificări etice, 
inclusiv RainForest. În mai 2018, un studiu realizat de doamna profesor Genevieve LeBaron de la 
Universitatea din Sheffield2 a constatat că sisteme importante de certificare etică, printre care 
Fairtrade, nu reușesc să creeze medii de lucru în care să nu existe nicio formă de exploatare sau de 
muncă forțată. Cercetarea la fața locului a demonstrat că, în industriile producătoare de cacao și de 
ceai, lucrătorii agricoli primesc salarii extrem de mici, iar angajatorii încalcă în mod sistematic 
standardele de etică. În plus, doamna profesor LeBaron a declarat că „unele dintre cele mai grave 
cazuri de exploatare [...] au avut loc pe plantații certificate etic” și că certificarea etică și regimurile de 
audit de fapt amplifică problemele endemice de la nivelul lanțurilor de aprovizionare3. 

Având în vedere cele de mai sus și date fiind actualele subvenții ale UE destinate certificărilor etice: 

Este conștientă Comisia de numărul real al cazurilor de exploatare și de muncă forțată, inclusiv muncă 
în rândul copiilor, existente pe plantații de ceai și de cacao certificate etic? 

Poate Comisia să clarifice suma totală pe care a acordat-o în vederea certificărilor etice prin 
intermediul diferitelor sale instrumente pe parcursul ultimilor cinci ani?  

Ce măsuri va lua Comisia pentru a se asigura că produsele din ceai și cacao comercializate drept 
„certificate în conformitate cu principiile etice” nu au la bază muncă forțată, astfel încât să le garanteze 
consumatorilor din UE posibilitatea unor alegeri în cunoștință de cauză? 

Susținători4 

                                                      
1  http://bbc.in/1O1YPdS & https://bbc.in/2LmT8Ka 
2  Genevieve LeBaron (2018), The Global Business of Forced Labour: Report of Findings. Institutul de 

cercetare în domeniul economiei politice din Sheffield (SPERI) & Universitatea din Sheffield. Document 
disponibil online la adresa: http://globalbusinessofforcedlabour.ac.uk/report 

3  Genevieve LeBaron & Jane Lister (2016), Ethical Audits and the Supply Chains of Global Corporations. 
Sheffield: SPERI. Document disponibil online la adresa: http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-
content/uploads/2016/01/Global-Brief-1-Ethical-Audits-and-the-Supply-Chains-of-Global-Corporations.pdf 

4  Această întrebare este sprijinită și de alți deputați decât autorii: Dario Tamburrano (EFDD), Rosa D’Amato 
(EFDD). 


