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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000037/2017 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Bernd Lange, Sajjad Karim 
în numele Comisia pentru comerț internațional 

Subiect: Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh  

În 2013, Comisia, împreună cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) și cu parteneri comerciali 
cheie, a instituit un Pact de sustenabilitate pentru a îmbunătăți siguranța și sănătatea la locul de 
muncă și a consolida drepturile în materie de muncă în sectorul confecțiilor din Bangladesh. Pactul 
este sprijinit prin Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor, care reunește mărci 
din UE cu industria textilă din Bangladesh și va fi urmat de o altă reuniune în data de 18 mai 2017. În 
noiembrie 2016, Comisia pentru comerț internațional (INTA) a trimis o delegație în Bangladesh pentru 
a monitoriza situația pe teren. Deși s-au înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea 
siguranței și a sănătății la locul de muncă, îmbunătățirea drepturilor în materie de muncă rămâne în 
continuare o provocare. După vizita efectuată de INTA, lideri de sindicat au fost arestați, legislația 
muncii pentru zonele industriale de export (ZIE) încalcă încă standardele internaționale, iar crimele 
împotriva sindicaliștilor rămân, adesea, nepedepsite. În ciuda progreselor privind protecția contra 
incendiilor și siguranța clădirilor, semnatarii Acordului își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul lent al 
soluționării anumitor probleme esențiale legate de siguranță. Comisia și Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE) au lansat un dialog consolidat privind drepturile lucrătorilor și drepturile omului pentru 
a îmbunătăți conformitatea cu principiile convențiilor enumerate în Regulamentul privind SGP și care 
trebuie respectate de către Bangladesh, ca beneficiar al inițiativei „Totul, în afară de arme”. În 
scrisoarea din 16 martie adresată guvernului din Bangladesh de către serviciile Comisiei, Comisia a 
solicitat „progrese substanțiale, semnificative suficiente, împreună cu o strategie solidă și legată de 
termene precise” până în 18 mai 2017, în următoarele patru puncte: 

– depunerea de amendamente la Legea muncii din 2013; 

– garantarea faptului că legislația care reglementează ZIE permite exercitarea pe deplin a libertății 
de asociere; 

– anchetarea de urgență a tuturor actelor de discriminare împotriva sindicatelor; 

– garantarea faptului că cererile de înregistrare a sindicatelor sunt prelucrate cu promptitudine și nu 
sunt refuzate, cu excepția cazului în care acestea nu reușesc să respecte criterii clare și obiective 
prevăzute de legislație. 

1. Ce anume constituie „progrese substanțiale, semnificative suficiente” și care ar fi consecința 
ultimă în cazul în care aceste „progrese” nu sunt realizate?  

2. Ultimul raport privind stadiul tehnic prezintă o serie de provocări restante care trebuie abordate de 
către Bangladesh. În iunie 2016, OIM a arătat că Bangladeshul se află într-o situație de încălcare 
gravă a obligațiilor care îi revin în temeiul Convenției nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere. 
Ce progrese s-au înregistrat în acest sens de atunci?  

3. Care sunt pașii următori în procesul de dezvoltare a acestui dialog consolidat cu Bangladeshul? 
Cât de multe dovezi are Comisia că Bangladeshul ar putea fi în situația de încălcare gravă și 
sistematică a principiilor definite de convențiile enumerate în Regulamentul privind SGP?  

4. Care sunt rezultatele preconizate în cadrul următoarei reuniuni de la Dhaka la mijlocul lunii mai a 
partenerilor Pactului de sustenabilitate?  

5. Care este situația actuală a discuțiilor vizând prelungirea Acordului privind siguranța clădirilor și 
protecția contra incendiilor, care este prevăzut să ia sfârșit în mai 2018? 
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