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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât comerțul mondial cu confecții (RMG) se ridică la aproximativ 2 800 de miliarde 

EUR și oferă locuri de muncă pentru 75 de milioane de persoane; întrucât aproximativ trei 

sferturi din acești lucrători sunt femei; întrucât egalitatea de gen reprezintă un motor al 

dezvoltării; întrucât drepturile femeilor se încadrează în domeniul drepturilor omului; 

întrucât natura complexă a lanțurilor de aprovizionare cu confecții duce la niveluri scăzute 

de transparență și crește riscul de încălcare a drepturilor omului și de exploatare; întrucât 

salariile plătite nu sunt suficiente pentru a permite lucrătorilor să asigure familiilor lor 

satisfacerea nevoilor umane de bază; 

B. întrucât UE este un actor principal în calitate de investitor, cumpărător, comerciant cu 

amănuntul și consumator în industria confecțiilor și în comerțul cu acestea, și, prin 

urmare, este cea mai potrivită pentru a combina mai multe inițiative la nivel mondial cu 

scopul de a îmbunătăți în mod substanțial situația infraumană suportată de zeci de 

milioane de lucrători din acest sector și a crea condiții de concurență echitabile pentru toți 

actorii implicați; 

C. întrucât, la nivel european, sectorul textil și al confecțiilor cuprinde 185 000 de 

întreprinderi care angajează peste 1,7 milioane de persoane, generând o cifră de afaceri de 

166 de miliarde EUR; întrucât UE importă aproximativ jumătate din producția totală 

mondială de îmbrăcăminte; întrucât țările producătoare sunt în cea mai mare parte 

economii emergente; 

D. întrucât articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 

că politica comercială a UE trebuie să se întemeieze pe principiile și obiectivele acțiunii 

externe a UE; întrucât articolul 208 din TFUE stabilește principiul coerenței politicilor în 

favoarea dezvoltării și stabilește ca principal obiectiv eradicarea sărăciei; întrucât 

comunicarea „Comerț pentru toți” așază la baza politicii comerciale a UE trei principii 

cheie — eficacitatea, transparența și valorile — și are o secțiune dedicată gestionării 

responsabile a lanțurilor de aprovizionare; 

E. întrucât la articolul 8 din TFUE s-a stabilit în mod ferm că „în toate acțiunile sale, 

Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și 

femei” și întrucât UE are, așadar, datoria de a integra egalitatea de gen în toate politicile 

sale, de a garanta că bărbații și femeile beneficiază în mod egal de schimbările sociale, de 

creșterea economică și de crearea de locuri de muncă decente, eliminând discriminarea și 

promovând respectarea drepturilor femeilor în lume; 

F. întrucât 289 de persoane au murit în urma unui incendiu la Karachi, Pakistan, în 

septembrie 2012; întrucât, în același an, incendiul de la fabrica de confecții Tazreen, din 

Bangladesh, a provocat moartea a 117 persoane și rănirea a mai mult de 200 de lucrători; 

întrucât defectele structurale de la Rana Plaza, din 2013, au cauzat 1 129 de victime și au 

provocat rănirea a aproximativ 2 500 de persoane; 

G. întrucât, după aceste evenimente dramatice a crescut puternic cererea din partea 

consumatorilor europeni pentru o mai mare transparență și trasabilitate de-a lungul 
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întregului lanț de aprovizionare; 

H. întrucât, în ciuda diferitelor angajamente asumate de UE, organizațiile internaționale, 

administrațiile locale și operatorii privați, protecția drepturilor lucrătorilor în țările 

furnizoare este în continuare mult sub standardele internaționale; 

I. întrucât Agenda privind munca decentă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), din 

2015, a devenit parte integrantă a noii Agende 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

J. întrucât mai multe state membre, cum ar fi Germania, Țările de Jos, Danemarca și Franța, 

au promovat programe naționale; 

K. întrucât toate acordurile de liber schimb încheiate de UE trebuie să includă capitole 

ambițioase privind dezvoltarea durabilă; 

L. întrucât UE trebuie să includă printre prioritățile sale promovarea standardelor sociale și 

de mediu în cadrul organismelor multilaterale, precum Organizația Mondială a Comerțului 

sau G20, precum și în cadrul relațiilor bilaterale cu țările terțe; 

M. întrucât Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului au definit în 

mod clar responsabilitățile guvernelor și ale întreprinderilor, care au obligația de a proteja 

și respecta drepturile omului indiferent de punctul din lanțul de aprovizionare, de țara în 

care are loc producția și indiferent dacă țara de origine a întreprinderii beneficiare sau țara 

furnizorului face comanda; întrucât UE și-a asumat angajamentul de a încuraja adoptarea 

principiilor directoare și de a contribui la punerea lor în aplicare, 

1. regretă faptul că deocamdată Comisia nu a prezentat o inițiativă emblematică ambițioasă 

la nivelul UE privind sectorul confecțiilor, care ar trebui să fie ghidată de orientările 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și aliniată la respectivele 

orientări, astfel încât întreprinderile să poată să urmeze un set uniform de standarde în 

ceea ce privește obligația de diligență și responsabilitatea socială și invită Comisia să 

lanseze o astfel de inițiativă cât mai curând posibil; constată, în plus, că actuala 

multiplicare a inițiativelor existente la nivel local, regional și mondial ar putea crea un 

mediu imprevizibil pentru întreprinderi; subliniază, în plus, că schimbul de informații și 

de bune practici și coordonarea, contribuie la creșterea eficienței inițiativelor publice și 

private din lanțul valoric și la obținerea unor rezultate pozitive în materie de dezvoltare 

durabilă; 

2. consideră că propunerea ar trebui să permită o cooperare armonioasă cu organizații 

internaționale precum ONU, Organizația Mondială a Comerțului (OMC), OIM și OCDE, 

stabilind definiții comune pentru a permite acțiuni și evaluări mai clare și mai bine 

coordonate; solicită recunoașterea și punerea în valoare a inițiativelor de succes existente, 

de exemplu, prin achiziții publice sustenabile, condiționând accesul la achizițiile publice 

de respectarea sistemelor de responsabilitate socială a întreprinderilor; în acest sens, 

apreciază „Pactul pentru îmbunătățirea continuă a drepturilor în materie de muncă și a 

siguranței în fabrică în industria confecțiilor și tricotajelor din Bangladesh” (Pactul privind 

durabilitatea), ca fiind un pas înainte în ceea ce privește monitorizarea, însă invită actorii 

implicați să realizeze respectarea deplină; solicită insistent Comisiei Europene să adopte 

măsuri pentru a remedia deficiențele indicate de rapoartele de evaluare; 
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3. subliniază, prin urmare, necesitatea de a avea o imagine de ansamblu a măsurilor deja 

existente privind responsabilitatea socială a întreprinderilor adoptate de întreprinderile 

europene, pentru a facilita identificarea bunelor practici și a contribui la crearea unui 

cadru comun de acțiune la nivel european; reamintește, în acest sens, că sectorul privat a 

lansat, de asemenea, numeroase inițiative pentru a crește nivelul de responsabilitate în 

lanțul de aprovizionare; 

4. invită Comisia să ia în considerare nevoile speciale ale IMM-urilor, care reprezintă 90% 

din sectorul european al confecțiilor, întemeind-și abordarea pe principiul scalabilității și 

acordând o atenție deosebită capacității acestora de a asigura trasabilitatea și transparența, 

în conformitate cu orientările OCDE, astfel încât IMM-urile să nu facă obiectul unor 

poveri disproporționate; invită, prin urmare, Comisia să stabilească un serviciu specific de 

asistență pentru IMM-uri și să le sprijine cu programe personalizate de consolidare a 

capacităților; consideră că IMM-urile și microîntreprinderile europene care sunt implicate 

în crearea inițiativei ar trebui să beneficieze și de sprijin financiar european, prin 

intermediul programului COSME; 

5. subliniază necesitatea unei abordări integrate privind transparența și trasabilitatea în ceea 

ce privește colectarea de date referitoare la drepturile omului, performanțele sociale, de 

mediu și de muncă, care să se aplice de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu o 

metodologie standardizată pentru măsurarea impactului lanțurilor valorice din industria 

confecțiilor asupra dezvoltării durabile în vederea obținerii unei mai mari coerențe în ceea 

ce privește evaluarea responsabilității sociale a întreprinderilor, care trebuie să țină cont de 

diversitatea actorilor, având în vedere complexitatea lanțului; îndeamnă Comisia să nu se 

limiteze la prezentarea unui document de lucru al serviciilor Comisiei; subliniază că, pe 

lângă orientările OCDE, principalele domenii vizate sunt acoperite de alte inițiative, cum 

ar fi principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, legea franceză 

privind diligența necesară obligatorie și legea britanică de combatere a sclaviei, precum și 

unele inițiative susținute de industrie care ar putea fi o bază pentru o astfel de inițiativă; 

6. solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită aspectelor privind accesul la justiție, 

despăgubirile pentru victime și familiile acestora, precum și protejarea avertizorilor de 

integritate în această comunicare; 

7. reamintește faptul că trasabilitatea și transparența lanțului de aprovizionare pot avea o 

contribuție importantă la schimbarea durabilă și recunoaște că lipsa accesului la informații 

este esențială pentru împiedica publicul să afle despre încălcările drepturilor omului; 

reiterează, prin urmare, necesitatea sistemelor de diligență obligatorie care să acopere 

întregul lanț de aprovizionare, corelând fiecare produs cu producătorii respectivi; așadar, 

invită Comisia să îmbunătățească trasabilitatea și transparența lanțului de aprovizionare în 

sectorul confecțiilor în mod realist, echilibrat și care să poată fi pus în aplicare ținând 

seama de diversitatea actorilor în cadrul acestui lanț; recomandă să fie puse la dispoziția 

consumatorilor informații demne de încredere, clare și semnificative cu privire la 

sustenabilitate; 

8. solicită Comisiei ca, în contextul viitoarei revizuiri a Regulamentului privind sistemul 

generalizat de preferințe (SGP), să introducă preferințe tarifare pentru textilele în cazul 

cărora poate fi demonstrat faptul că au fost produse în mod sustenabil; consideră că 

mărfurile ar trebui să facă, în mod voluntar, obiectul unei proceduri de certificare în ceea 
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ce privește modul sustenabil în care au fost produse și ar trebui prezentate documentele 

justificative aferente la momentul importului în UE; consideră că, în acest mod, UE ar 

putea susține eforturile depuse de sectorul privat pentru a asigura sustenabilitatea în cadrul 

lanțului valoric din sectorul textilelor; consideră că această recunoaștere ar trebui acordată 

în conformitate cu criteriile de sustenabilitate și cu cerințele minime pentru sistemele de 

atestare sau de certificare; consideră că cerințele de sustenabilitate ar trebui să se 

întemeieze, printre altele, pe convențiile internaționale, cum ar fi standardele 

fundamentale de muncă ale OIM sau Convenția privind diversitatea biologică; consideră, 

de asemenea, că astfel ar fi consolidată și promovată fabricarea produselor care provin din 

comerțul echitabil [cum ar fi cele certificate de Social Accountability International (SAI) 

(standardul privind responsabilitatea socială internațională) sau Fairtrade Textile Standard 

(standardul privind comerțul echitabil cu produse textile)]. 

9. subliniază că negocierea de către UE a acordurilor de liber schimb care includ un capitol 

privind dezvoltarea durabilă ambițioasă reprezintă o oportunitate pentru UE de a contribui 

la îmbunătățirea respectării drepturilor lucrătorilor, în special ale femeilor, și la eliminarea 

tuturor formelor de muncă a copiilor și a muncii forțate; subliniază că punerea în aplicare 

a acordurilor de liber schimb permite, în special, dezvoltarea unui dialog între 

întreprinderi și societatea civilă în ceea ce privește lanțul de aprovizionare din sectorul 

confecțiilor și poate astfel contribui la îmbunătățirea condițiilor de producție și a 

siguranței lucrătorilor; 

10. reamintește că dezvoltarea unor sisteme precum regimul special de încurajare a dezvoltării 

durabile și a bunei guvernanțe (SPG+), prin obligația de a ratifica și a pune în aplicare cele 

27 de convenții, poate contribui la îmbunătățirea situației drepturilor lucrătorilor, la 

promovarea egalității de gen și la eliminarea muncii copiilor și a muncii forțate; 

subliniază, în acest sens, necesitatea de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a 

sistemului SPG + și respectarea convențiilor de către statele în cauză; 

11. încurajează UE și statele membre să promoveze și în rândul țărilor partenere, prin 

inițiativa privind confecțiile și prin alte instrumente de politică comercială, punerea în 

aplicare eficace a standardelor OIM cu privire la salarii și programul de lucru în sectorul 

confecțiilor; solicită Uniunii, în plus, să ofere consiliere și sprijin cu privire la modalitățile 

de îmbunătățire a respectării acestor standarde, sprijinind, în același timp, crearea unor 

întreprinderi sustenabile, precum și îmbunătățirea perspectivelor de creare a locurilor de 

muncă sustenabile; 

12. subliniază faptul că Pactul privind durabilitatea, lansat în urma tragediei de la Rana Plaza, 

reprezintă o inițiativă europeană interesantă, care poate constitui baza pentru dezvoltarea 

de noi acțiuni în parteneriat cu țările terțe, pentru a urmări obiectivele privind 

îmbunătățirea condițiilor de muncă, a sănătății și siguranței la locul de muncă în sectorul 

confecțiilor; 

13. invită Comisia să continue și să își intensifice cooperarea cu organizații internaționale, 

cum ar fi OIM, OCDE și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova o mai bună 

responsabilizare a actorilor din lanțul de aprovizionare din sectorul produselor textile și al 

confecțiilor; 

14. invită guvernele țărilor furnizoare să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a 

dezvolta relațiile de muncă și negocierile colective și să îi implice pe producători în 
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stabilirea unor mecanisme de depunere a plângerilor ușor de accesat și eficace care, în 

conformitate cu standardele convenite la nivel internațional, se numără printre principalele 

garanții pentru respectarea corespunzătoare a standardelor în domeniul muncii și al 

drepturilor omului și completează căile de atac judiciare, conform cadrului elaborat de 

reprezentantul special al ONU pentru afaceri și drepturile omului; 

15. invită Comisia să promoveze în continuare ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor 

de bază ale OIM și a Agendei OIM privind munca decentă; în acest scop, invită Comisia 

să sprijine OIM, administrațiile locale și organizațiile din domeniul muncii care acordă 

asistență pentru consolidarea capacității în relațiile de muncă și în ceea ce privește punerea 

în aplicare a drepturilor în materie de muncă și a dreptului muncii, cu un accent special pe 

eradicarea muncii copiilor și a muncii forțate, precum și în ceea ce privește promovarea 

celor mai înalte standarde de protecție a sănătății și a siguranței; 

16. încurajează UE să dezvolte și să întrețină un dialog cu anumite state terțe pentru a 

contribui la îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor și a respectării drepturilor omului în 

aceste țări; solicită UE și statelor membre să sprijine activitatea ONU, inclusiv Programul 

Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), analizând posibilitatea încheierii 

unui tratat internațional care ar îmbunătăți, de asemenea, eficacitatea responsabilității 

sociale a întreprinderilor în sectorul confecțiilor; 

17. speră că propunerea Comisiei se bazează pe inițiativa „Pactului privind durabilitatea”, 

lansată în Bangladesh după prăbușirea clădirii Rana Plaza; 

18. solicită clarificări cu privire la modul în care confecțiile produse în zonele industriale de 

export, cu un nivel scăzut sau inexistent de protecție a muncii, pot fi identificate în general 

și excluse din sistemul SGP + dintr-o anumită țară beneficiară; 

19. este convins că achizițiile publice constituie un instrument util pentru promovarea unui 

sector responsabil al confecțiilor; 

20. subliniază că forța de muncă din industria confecțiilor la nivel mondial cuprinde un 

procent extrem de ridicat de femei - circa 85 % din lucrătorii angajați în acest sector sunt 

femei, care deseori se confruntă cu condiții de muncă dificile și cu salarii scăzute; solicită 

ca dimensiunea de gen să fie integrată în inițiativa UE privind sectorul confecțiilor, în 

special pentru a permite realizarea unor progrese semnificative în ceea ce privește 

egalitatea salarială, egalitatea de gen, drepturile sociale și în domeniul muncii ale 

femeilor, inclusiv protecția maternității și participarea femeilor la negocierile colective; 

21. își reiterează solicitarea privind realizarea evaluărilor impactului asupra dezvoltării 

durabile pentru fiecare nou acord negociat și solicită colectarea de date defalcate în funcție 

de gen; 

22. invită Comisia să colaboreze cu întreprinderile multinaționale, cu comercianții cu 

amănuntul și cu mărcile și să îi încurajeze să se angajeze pentru o mai mare 

responsabilitate socială a întreprinderilor; se așteaptă ca întreprinderile din UE să 

garanteze respectarea deplină a standardelor de muncă fundamentale ale OIM în lanțurile 

lor de aprovizionare în conformitate cu orientările OCDE pentru întreprinderile 

multinaționale și cu declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile 

multinaționale și politica socială; le solicită insistent acestora să se angajeze în dialoguri 
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fructuoase cu lucrătorii și organizațiile locale; invită Comisia să încurajeze schimburile de 

bune practici; 

23. recunoaște necesitatea unor condiții de concurență echitabile la nivel global pentru a 

proteja lucrătorii de dumping social și de mediu; își exprimă încrederea în capacitatea UE 

de a fi un lider mondial și a stimula schimbarea, ținând seama de masa critică a acesteia; 

consideră că numai un cadru multilateral poate împiedica încălcarea drepturilor omului și 

ale lucrătorilor; încurajează, prin urmare, Comisia să colaboreze cu partenerii 

internaționali în cadrul următoarei reuniuni ministeriale a Organizației Mondiale a 

Comerțului pentru a lansa o inițiativă la nivel mondial. 
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