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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că respectiva clauză socială enunțată la articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică atât în interiorul, cât și în afara 
frontierelor UE;

2. subliniază necesitatea asigurării punerii în aplicare și a monitorizării adecvate a 
dispozițiilor sociale consacrate în acordurile comerciale ale UE; consideră că este necesar 
să se garanteze disponibilitatea mecanismelor de revizuire și de executare;

3. solicită Comisiei să includă dispoziții obligatorii în ceea ce privește standardele sociale și 
obiectivele privind ocuparea integrală și productivă a forței de muncă, inclusiv pentru 
femei și tineri, munca decentă, respectarea drepturilor lucrătorilor și egalitatea de gen în 
cadrul oricărui acord comercial al UE;

4. subliniază importanța cerințelor obligatorii privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și solicită Comisiei să sprijine statele membre în monitorizarea atentă a 
punerii în aplicare și asigurarea aplicării legale a acestor cerințe obligatorii;

5. subliniază importanța instituirii unor puncte de contact pentru coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării (CPD) în țările în curs de dezvoltare de asemenea, pentru a 
îmbunătăți schimbul de informații, printre altele, în ceea ce privește chestiuni care 
depășesc competențele UE, cum ar fi utilizarea, în scopul incluziunii sociale, a impozitării 
sau a taxelor pe resursele luate în arendă și a transferurilor de fonduri din exterior; solicită 
Comisiei să integreze politica socială în activitățile SEAE;

6. solicită Comisiei să includă, în cadrul evaluărilor sale de impact periodice, impactul 
legislației propuse asupra țărilor din afara UE, în special în domeniul ocupării forței de 
muncă și al politicii sociale;

7. îndeamnă Comisia și statele membre să acorde o mai mare atenție participării și integrării 
migranților, îndeosebi femei și copii, în țările de adopție și transferabilității drepturilor 
sociale;

8. invită Comisia să se angajeze într-un dialog social cu organizații muncitorești și sindicate 
din afara UE, privind aplicarea standardelor sociale în țările lor respective.


