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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerţ 
internaţional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) este un concept prin care 
întreprinderile includ problemele sociale şi de mediu în strategia lor de afaceri şi în 
interacţiunea cu părţile interesate,

B. întrucât RSI reprezintă o componentă esenţială a modelului social european,

C. întrucât RSI poate contribui la protecţia drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare,

D. întrucât RSI este unul din instrumentele care pot fi utilizate pentru a combate munca 
nedeclarată şi evaziunea fiscală,

E. întrucât sindicatele joacă un rol esenţial în RSI,

1. consideră că RSI este un instrument eficient pentru ameliorarea competitivităţii, a 
siguranţei locurilor de muncă şi a mediului de lucru;

2. solicită ca întreprinderile să fie îndemnate să adopte RSI în vederea protejării integrităţii 
fizice a lucrătorilor lor, a siguranţei acestora, a binelui lor psihic şi mental, a drepturilor 
muncii şi a drepturilor omului;

3. subliniază că RSI trebuie să abordeze noi sectoare, cum ar fi organizarea muncii, 
egalitatea şanselor şi includerea socială;

4. solicită confirmarea juridică a măsurilor RSI din moment ce acestea sunt aplicate de mai 
multe întreprinderi;

5. consideră că trebuie pus accentul pe implicarea tuturor părţilor interesate din întreprinderi 
şi pe sensibilizarea crescândă a consumatorilor;

6. consideră că dialogul social şi comitetele europene de întreprindere au jucat un rol 
constructiv în dezvoltarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte RSI;

7. salută promovarea internaţională a RSI şi invită Comisia să integreze RSI mai eficient în 
politicile sale comerciale şi să elaboreze norme mai stricte pentru întreprinderile europene 
care îşi desfăşoară activitatea direct sau prin subcontractanţi în ţările în curs de dezvoltare; 

8. are convingerea că trebuie acordată o atenţie mai mare RSI în cadrul liniilor directoare ale 
politicii europene de ocupare a forţei de muncă.


