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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000026/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 
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Subiect: Responsabilitatea socială a întreprinderilor 

Cazul întreprinderii Embraco, care concediază 497 de angajați pentru a transfera producția uzinei sale 
(în activitate) din Riva di Chieri, Italia, într-un alt stat membru, ridică probleme politice mai ample. 
Întreprinderea delocalizează pentru a putea beneficia de avantaje salariale și fiscale. Acesta 
reprezintă dumping social în favoarea țărilor membre care au niveluri salariale mai scăzute; este vorba 
de dumping fiscal deoarece aceste țări aplică rate de impozitare inferioare; este un comportament 
regretabil, deoarece resursele umane trebuie valorificate și nu trebuie să se facă concedieri pentru a 
crește marjele deja pozitive. Piața internă a UE trebuie să favorizeze creșterea economică a tuturor 
regiunilor sale, nu a unei regiuni în detrimentul alteia. 

Având în vedere cele de mai sus, poate Comisia: 

1. să verifice buna funcționare a pieței interne, în special în ceea ce privește concurența pentru 
diminuarea salariilor între state, care provoacă probleme economice și sociale în multe regiuni 
din Uniune, și să verifice dacă fenomenele de delocalizare internă se bazează pe mecanisme 
care utilizează fonduri publice?  

2. să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a stabili, în cazul specific al 
Embraco, dacă nu a existat o utilizare necorespunzătoare a fondurilor europene?  

3. să atragă din nou atenția asupra responsabilității sociale a întreprinderilor, ca element 
fundamental al bugetului, pentru ca aceasta să poată fi o condiție pentru obținerea de fonduri 
publice și participarea la achiziții publice? 

4. să explice în ce măsură delocalizările în interiorul Uniunii pentru a beneficia de salarii și impozite 
mai scăzute sunt compatibile cu tratatele? 

5. să menționeze dacă consideră că, în cazul delocalizării în cadrul Uniunii, întreprinderile trebuie să 
contribuie la costurile pe care le implică sprijinul ce trebuie acordat lucrătorilor concediați în 
vederea reintegrării lor pe piața muncii? 
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