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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
competentă în fond, să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. subliniază că respectarea standardelor de muncă fundamentale și a Agendei OIM privind 
munca decentă, precum și a orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și
inițiativa „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite, poate avea un impact pozitiv 
asupra economiei unei țări, prin garantarea stabilității sociopolitice și prin ridicarea 
nivelului de competență al forței de muncă a acesteia; consideră, în acest context, că 
includerea unei clauze sociale în acordurile OMC este crucială, deoarece standardele de 
muncă sunt esențiale pentru realizarea ODM-urilor și pentru stimularea dezvoltării prin 
mijloace proprii a țărilor sărace; constată că prevederile sociale din acordurile comerciale 
preferențiale ale UE sunt prezentate ca obiective ce trebuie realizate și nu ca angajamente 
juridice ce trebuie aplicate, deoarece nu se prevăd mecanisme efective de aplicare; 
evidențiază, prin urmare, importanța luării de măsuri concrete pentru garantarea faptului 
că prevederile sociale din acordurile comerciale preferențiale ale UE sunt realizate, 
monitorizate, revizuite și aplicate în mod adecvat;

2. face apel la Uniunea Europeană și la statele membre să exercite presiuni asupra 
întreprinderilor europene prezente în țările în curs de dezvoltare pentru ca acestea să joace 
rolul de model în ceea ce privește responsabilitatea socială și promovarea muncii decente;

3. subliniază faptul că s-au semnalat încălcări repetate ale standardelor de muncă 
fundamentale în mai multe țări cu statut SGP-Plus, însă aceste semnalări nu au avut ca 
efect suspendarea preferințelor; consideră că neaplicarea condiționalității subminează 
ambiția UE de promovare a politicii sociale și a standardelor de muncă fundamentale la 
nivel mondial și contravine principiului coerenței politicilor pentru dezvoltare;

4. recunoaște faptul că, deși, la nivel internațional, acordurile comerciale bilaterale tind către 
o mai mare acceptare a standardelor de muncă și sociale legate de agendele comerciale, 
ALS conțin în general puține referiri la standardele sociale; regretă că UE nu dispune de o 
formulă omogenă pentru introducerea unei „clauze sociale” în toate acordurile comerciale 
bilaterale; îndeamnă UE să includă o clauză socială în toate acordurile comerciale externe 
ale UE, în acord cu alte standarde convenite și recunoscute la nivel internațional (precum 
standardele de muncă fundamentale ale OIM), inclusiv în cele încheiate în cadrul OMC;

5. solicită Comisiei și statelor membre să sprijine inițiativele care vizează promovarea 
ocupării productive a forței de muncă, a investițiilor în resursele umane, a mecanismelor 
de redistribuire, a protecției sociale, a egalității de gen, a dialogului social și a aplicării 
eficiente a drepturilor la locul de muncă;

6. încurajează părțile la acordurile de liber schimb să continue recunoașterea ocupării 
integrale și productive a forței de muncă și a muncii decente pentru toți ca element-cheie 
al dezvoltării durabile a tuturor țărilor și ca obiectiv prioritar al cooperării internaționale, 
precum și să promoveze dezvoltarea comerțului internațional în așa fel încât să aibă ca 
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efect ocuparea integrală și productivă a forței de muncă și munca decentă pentru toți, în 
conformitate cu Declarația ministerială din 2006 a Consiliului Economic și Social al ONU 
privind ocuparea integrală a forței de muncă și munca decentă;

7. face apel la părțile la acordurile de liber schimb să se angajeze, în conformitate cu 
obligațiile ce decurg din aderarea la OIM și cu declarația OIM privind principiile și 
drepturile la locul de muncă și măsurile ce decurg din aceasta, adoptate în 1998 cu ocazia 
celei de a 86-a Sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, să respecte, să promoveze și 
să aplice în legislația și în practicile lor principiile referitoare la drepturile fundamentale, 
și anume:
(a) libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă;
(b) eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie;
(c) abolirea efectivă a muncii copiilor; precum și
(d) eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și încadrarea în 

muncă;

8. constată că decizia aderării la convențiile OIM aparține fiecărei țări și stat membru în 
parte; își exprimă regretul cu privire la implementarea și respectarea deficientă a 
standardelor sociale, în special a convențiilor OIM și principiilor RSI într-o serie de țări 
partenere ale UE; încurajează, prin urmare, UE să ia măsuri pentru a asigura 
implementarea efectivă a standardelor sociale; subliniază că OIM permite aplicarea unor 
sancțiuni comerciale țărilor care nu respectă obligațiile internaționale; solicită UE să 
urmărească o abordare bazată pe stimulente și sancțiuni în ceea ce privește acordurile 
bilaterale și regionale, astfel încât să asigure aplicarea efectivă a prevederilor sociale din 
acordurile comerciale preferențiale ale UE; subliniază faptul că SGP și SGP + ar trebui să 
fie monitorizate în mod coerent, iar procesul de monitorizare ar trebui să fie mai 
transparent;

9. salută sistemul OIM de supraveghere a standardelor internaționale de muncă, care este 
unic la nivel internațional și contribuie la asigurarea punerii în aplicare de către țări a 
convențiilor pe care acestea le ratifică; subliniază faptul că, atunci când apare o problemă, 
OIM ar trebui să asiste țările prin dialog social și asistență tehnică;

10. constată că UE s-a angajat deja în promovarea muncii decente și combaterea exploatării, 
în special în acordurile sale comerciale; dar constată totodată că UE nu aplică 
condiționalitatea potențială concretizată în multe ALS bilaterale și regionale; în acest sens, 
îndeamnă UE, să integreze politica socială în contextul Serviciului de Acțiune Externă și 
să asigure ratificarea și punerea în aplicare a standardelor de muncă fundamentale, evitând 
totodată derogările de la reglementările generale, de exemplu în zonele libere industriale 
de export, deoarece aceste excepții implică riscul de „uniformizare la nivelul celui mai 
mic numitor comun”, subminând astfel anumite standarde sociale;

11. insistă ca negocierile comerciale din cadrul OMC să nu pună în pericol dezvoltarea 
socială; reafirmă faptul că OIM ar trebui să i se permită să prezinte OMC rapoarte 
specializate în cadrul litigiilor comerciale;

12. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze buna guvernanță în domeniul financiar, 
fiscal și judiciar, ca modalitate de consolidare a dimensiunii sociale a globalizării;
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13. reamintește că RSI este un concept potrivit căruia întreprinderile includ în mod voluntar 
preocupări de ordin social și de mediu în strategiile lor de afaceri; constată că punerea în 
aplicare a practicilor RSI poate să restabilească încrederea în întreprinderi, lucru vital 
pentru economia socială de piață a Europei; observă totuși că natura eterogenă a 
conceptului de RSI, în baza căreia întreprinderi diferite au dezvoltat standarde diferite 
privind contabilitatea, auditul și raportarea sociale, ridică problema comparabilității; 
recunoaște eforturile depuse de UE în aplicarea unor orientări mai generale pentru 
definirea și utilizarea RSI; subliniază totuși că diversitatea și eterogenitatea conceptului se 
păstrează în continuare; îndeamnă UE să acționeze în mod concret în cadrul forurilor 
internaționale pentru a modifica abordarea RSI, astfel încât aceasta să nu mai fie pur 
facultativă, și să identifice obligații juridice clare care să le revină întreprinderilor în ceea 
ce privește drepturile omului și standardele de muncă fundamentale, precum și modalități 
eficace de a le trage la răspundere în caz de nerespectare. consideră, de exemplu, că atunci 
când statelor membre li se solicită de către întreprinderile multinaționale garanții pentru 
investiții, acestea ar trebui să condiționeze respectivele garanții de punerea în aplicare a 
orientărilor oficiale privind RSI;

14. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte o abordare proactivă pentru a putea 
contracara consecințele sociale ale ajustărilor și ale restructurării legate de globalizare;

15. solicită Comisiei să promoveze convențiile de bază ale OIM într-o manieră mai proactivă 
și să instituie, la nivelul UE, o linie telefonică de urgență dedicată muncii copiilor la care 
cetățenii să poată denunța întreprinderile europene care exploatează copii prin muncă 
oriunde pe glob; consideră că această linie telefonică ar trebui să aibă o capacitate de 
cercetare redusă, dar suficientă pentru a-i permite (a) să publice un raport anual care să 
conțină constatările sale și (b) să asiste întreprinderile europene în eforturile lor de a 
elimina exploatarea prin muncă a copiilor din lanțul lor de aprovizionare;

16. îndeamnă UE să ia măsuri adecvate la nivel internațional pentru lupta împotriva 
dumpingului social prezent în practicile comerciale atât din UE, cât și din țările terțe 
cărora UE le acordă asistență pentru dezvoltare;

17. atrage atenția asupra nevoii de a asigura un echilibru adecvat între stimularea 
competitivității industriei și impactul economiei asupra mediului și societății; salută 
inițiativele Comisiei de a include responsabilitatea socială a întreprinderilor în strategia 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.
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