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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de 
muncă şi sociale şi responsabilitatea socială a întreprinderilor europene
(2010/2205(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3, 6 şi 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolele 7, 9, 145-161, 206-209 şi 215 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 şi 36 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Declaraţia universală a drepturilor omului (1948) şi alte instrumente ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, îndeosebi Pactul cu privire 
la drepturile civile şi politice (1966) şi Pactul privind drepturile economice, sociale şi 
culturale (1966), Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 
(1965), Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei 
(1979) şi Convenţia privind drepturile copilului (1989),

– având în vedere Carta socială europeană, în special articolele 5, 6 şi 19,

– având în vedere Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranţi,

– având în vedere convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în special cele opt 
convenţii fundamentale privind libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului 
la negociere colectivă (Convenţiile nr. 87 şi 98), privind eliminarea tuturor formelor de 
muncă forțată sau obligatorie (Convenţiile nr. 29 şi 105), privind eliminarea 
discriminărilor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă şi încadrarea în muncă 
(Convenţiile nr. 100 şi 111) şi privind abolirea efectivă a muncii copiilor (Convenţiile 
nr. 138 şi 182),

– având în vedere, de asemenea, următoarele convenţii OIM: OIM-94 Clauzele privind 
condiţiile de muncă (contractele publice); OIM-117 Obiective de bază şi standarde de 
bază ale politicii sociale, în special partea IV; OIM-154 Contractul colectiv,

– având în vedere Agenda Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind munca 
decentă şi Pactul global al OIM privind locurile de muncă, adoptate prin consens global 
la 19 iunie 2009 în cadrul Conferinţei Internaţionale a Muncii,

– având în vedere Acordul de la Marakesh de instituire a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC), precum şi declaraţia adoptată cu ocazia celei de-a patra conferinţe 
ministeriale organizate în noiembrie 2001 la Doha, în special punctul 31,

– având în vedere Acordul general privind comerţul cu servicii, în special articolul 1 
alineatul (2) litera (d), aşa-numitul MODE 4,
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– având în vedere raportul Comisiei mondiale privind dimensiunea socială a mondializării 
intitulat „O globalizare echitabilă: crearea de şanse pentru toţi”1,

– având în vedere „Declaraţia liderilor” emisă la summitul G20 de la Pittsburgh din 24 şi 
25 septembrie 2009,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene privind crearea Fondului european de ajustare la 
globalizare, precum şi Regulamentul de modificare nr. 546/20092,

– având în vedere Directiva nr. 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 septembrie 1996 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind luarea în considerare a respectării principiilor democraţiei şi a drepturilor omului 
în acordurile dintre Comunitate şi ţările terţe (COM(1995)0216)4, precum şi Rezoluţia sa 
din 14 februarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului şi la democraţie în 
acordurile Uniunii Europene5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 25 octombrie 2001 privind deschiderea şi democraţia în 
comerţul internaţional6, în cadrul căreia se solicită respectarea standardelor sociale 
fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) de către OMC, precum şi 
acceptarea de către Uniunea Europeană a deciziilor OIM, inclusiv eventualele apeluri la 
sancţiuni în cazurile de încălcare gravă a standardelor sociale fundamentale,

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru 
toţi7, prin care se solicită introducerea unor norme sociale, în vederea promovării muncii 
decente, în acordurile comerciale ale Uniunii Europene, îndeosebi în acordurile bilaterale,

– având în vedere Rezoluţia sa din 15 noiembrie 2005 referitoare la dimensiunea socială a 
globalizării8,

– având în vedere Rezoluţia sa din 5 iulie 2005 privind exploatarea copiilor în ţările în curs 
de dezvoltare, cu un accent deosebit asupra muncii copiilor9,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 iulie 2006 referitoare la comerţul echitabil şi 
dezvoltare10,

– având în vedere Rezoluţia sa din 22 mai 2007 intitulată „Europa globală – aspecte externe 

                                               
1 Geneva, OIM 2004.
2 JO L 48, 22.2.2008, p. 82.
3 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
4 JO C 320, 28.10.1996, p. 261.
5 JO C 290E, 29.11.2006, p. 107.
6 JO C 112E, 9.5.2002, p. 326.
7 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
8 JO C 280E, 18.11.2006, p. 65.
9 JO C 157E, 6.7.2006, p. 84.
10 JO C 303E, 13.12.2006, p. 865.



PR\841024RO.doc 5/14 PE454.428v01-00

RO

ale competitivităţii”1 , ca răspuns la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European intitulată „Concurenţa pe plan mondial. O contribuţie la strategia UE privind 
creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă” (COM(2006)0567),

– având în vedere rezoluţiile sale referitoare la acordurile de parteneriat economic cu 
regiunile şi statele ACP, în special Rezoluţiile din 26 septembrie 20022, din 23 mai 20073

şi din 12 decembrie 20074,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 iunie 2010 referitoare la exploatarea prin 
muncă a copiilor5,

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 septembrie 2010 privind „O lume în 
schimbare: o provocare pentru UE”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Dimensiunea socială a globalizării –
contribuţia politicii UE la extinderea beneficiilor pentru toţi” (COM(2004)0383),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Promovarea muncii decente pentru toţi 
– contribuţia UE la aplicarea în lume a agendei privind munca decentă” 
(COM(2006)0249),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerţ, creştere şi afaceri 
internaţionale: Politica comercială – componentă-cheie a strategiei UE 2020” 
(COM(2010)0612),

– având în vedere sistemul de preferinţe generalizate (SGP), în vigoare începând cu 
1 ianuarie 2006, care acordă un acces scutit de taxe vamale sau cu taxe vamale reduse 
pentru un număr crescut de produse şi care cuprinde, de asemenea, o nouă măsură de 
stimulare în favoarea ţărilor vulnerabile care se confruntă cu nevoi comerciale, financiare 
sau de dezvoltare deosebite,

– având în vedere ansamblul acordurilor dintre Uniunea Europeană şi ţările terţe,

– având în vedere îndeosebi Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din 
Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) şi Uniunea Europeană, semnat la Cotonou la 
23 iunie 2000, şi versiunile sale revizuite din 2005 şi 2010,

– având în vedere încheierea negocierilor dintre UE, Columbia şi Peru cu privire la 
semnarea unui acord comercial multilateral,

– având în vedere audierea privind „Aplicarea standardelor sociale şi de mediu în cadrul 
negocierilor comerciale”, organizată la 14 ianuarie 2010 de Parlamentul European,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 JO C 102E, 24.4.2008, p. 128.
2 JO C 273E, 14.11.2003, p. 305.
3 JO C 102E, 24.4.2008, p. 301.
4 JO C 323E, 18.12.2008, p. 361.
5 Concluziile Consiliului din 14.6.2010 privind exploatarea prin muncă a copiilor, 10937/1/10.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum şi cel al Comisiei pentru comerţ internaţional 
(A7-0000/2010),

A. întrucât credibilitatea şi reputaţia Uniunii sunt fondate pe practica din statele membre şi 
reprezintă condiţii decisive pentru Uniunea Europeană în negocierea relaţiilor comerciale 
cu statele terţe;

B. întrucât protejarea membrilor activi ai sindicatelor reprezintă o obligaţie pentru toate 
statele membre şi toate celelalte state care au ratificat Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite;

C. întrucât convenţiile fundamentale ale OIM sunt recunoscute la nivel internaţional ca bază 
pentru un comerţ internaţional echitabil şi întrucât, din nefericire, nu toate statele membre 
respectă în totalitate aceste convenţii;

D. întrucât este în interesul Uniunii să încheie acorduri comerciale bilaterale în avantajul 
Uniunii şi al partenerilor comerciali, atât timp cât ambele părţi respectă drepturile 
consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

E. întrucât atitudinea tuturor statelor membre trebuie să reflecte cu claritate principiile 
modelului social european atunci când sunt în joc chestiuni sociale şi cooperarea dintre 
statele membre pe baza metodei deschise de coordonare;

F. întrucât Statele Unite ale Americii – autoproclamatul gardian principal al democraţiei în 
lume – a ratificat numai două dintre cele opt convenţii fundamentale ale OIM, şi anume 
Convenţia 105 privind munca forţată şi Convenţia 182 privind exploatarea prin muncă a 
copiilor;

G. întrucât unele ţări în curs de dezvoltare declară că riscă să îşi piardă avantajul comparativ 
atunci când Uniunea le solicită să se conformeze cu standardele internaţionale ale muncii;

H. întrucât unele ţări terţe încearcă să aplice MODE 41;

I. întrucât există voci puternice care susţin că respectivele coduri de responsabilitate socială
a întreprinderilor (RSI) nu garantează în mod suficient faptul că acţiunile şi 
comportamentul întreprinderilor multinaţionale sunt conforme documentelor RSI fără 
caracter obligatoriu;

J. întrucât adoptarea unei directive de reglementare şi aplicare a RSI ar trebui să devină o 
realitate la nivelul UE;

K. întrucât globalizarea facilitează libera circulaţie pentru întreprinderi, mai ales pentru 
întreprinderile multinaţionale, între statele membre şi chiar în ţări partenere;

L. întrucât rolul OIM s-a diminuat în mod semnificativ în ultimii ani şi, de obicei, este redus 
la adoptarea de declaraţii care ulterior nu sunt respectate;

                                               
1 OMC: GATS, articolul 1 alineatul (2) litera (d) = MODE 4.
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M. întrucât ar trebui reamintită respectarea necondiţionată a dreptului de asociere şi de 
negociere colectivă efectivă;

N. întrucât ar trebui promovată agenda privind munca decentă;

O. întrucât ar trebui promovată egalitatea dintre bărbaţi şi femei la nivelul remuneraţiei,

Principii generale

1. reaminteşte faptul că UE intenţionează să devină entitatea principală în lume în ceea ce 
priveşte politica socială, prin promovarea la nivel global a obiectivelor sociale; subliniază 
rolul important al Parlamentului European, stabilit în Tratatul de la Lisabona, care 
consolidează, în mod semnificativ, influenţa acestuia;

2. reaminteşte, de asemenea, că, în examinarea politicilor şi obiectivelor comunitare, 
Comunitatea nu poate ignora cerinţele de interes general1, clauza socială orizontală 
prevăzută la articolul 9 din TFUE trebuind să fie luată în considerare, de exemplu în ceea 
ce priveşte articolul 46 şi articolul 49 din TFUE sau politica comercială a UE;

3. reaminteşte în continuare că articolul 7 din TFUE impune coerenţă politicii UE şi luarea 
în considerare de către legislator a ansamblului obiectivelor UE, precum şi acţionarea în 
conformitate cu principiul atribuirii competenţelor, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să 
găsească echilibrul adecvat între diversele obiective şi/sau interese în momentul adoptării 
de acte cu temei juridic specific2;

4. pune în evidenţă practicile din anumite state membre, care sunt incompatibile cu 
convenţiile fundamentale ale OIM, în special în ceea ce priveşte crearea de bariere în 
calea libertăţii de asociere şi a negocierii colective, fie prin încurajarea falsei activităţi 
independente sau prin forţarea persoanelor să renunţe la contractele colective;

Cooperarea internaţională – alianţa socială

5. reaminteşte că UE este considerată, la nivel mondial, un magnet şi un partener atractiv 
datorită combinaţiei unice dintre dinamismul economic şi modelul social;

6. subliniază faptul că modelul social european oferă şanse egale în educaţie şi pe piaţa 
muncii, precum şi acces egal la serviciile sociale, ca piloni de bază ai succesului 
economic;

7. insistă asupra faptului că reputaţia şi credibilitatea Uniunii Europene nu pot fi ameninţate 
de diferenţe între vorbele şi faptele statelor membre şi ale Uniunii Europene însăşi;

8. sugerează clădirea unei noi alianţe sociale, subliniind importanţa aspectelor sociale şi 
concentrându-se pe punerea în aplicare a unor soluţii pragmatice şi viabile; subliniază, în 
acest sens, importanţa sensibilizării partenerilor sociali cu privire la drepturile şi 

                                               
1 Avizul Serviciului Juridic din cadrul PE privind domeniul de aplicare a articolului 9 din TFUE (dispoziţia 
socială orizontală), astfel cum a solicitat preşedintele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
(SJ-00004/10), punctul 15.
2 Ibidem, punctul 8.
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obligaţiile acestora;

9. recomandă ca Uniunea să evite încheierea de acorduri comerciale cu ţări care au facilităţi 
de producţie în zone industriale de export şi consideră, în acelaşi timp, că numărul tot mai 
mare de lucrători temporari şi utilizarea acestora în zonele industriale din unele state 
membre sunt aspecte excepţional de alarmante;

10. susţine crearea de instrumente pentru un dialog viabil cu ţările partenere bazat pe respect 
reciproc şi solicită dezvoltarea resurselor proprii ale ţărilor partenere;

11. solicită Comisiei şi statelor membre să coopereze cu ţările partenere pentru ca egalitatea 
dintre bărbaţi şi femei să devină realitate în cadrul Uniunii şi în afara acesteia;

12. solicită, de asemenea, Comisiei şi statelor membre să lupte împotriva eradicării 
discriminării împotriva persoanelor cu handicap şi a altor grupuri vulnerabile din cadrul 
Uniunii şi din afara acesteia;

13. subliniază faptul că respectivele cheltuieli ale Uniunii în cadrul cooperării pentru 
dezvoltare, al acordurilor de asociere sau stabilitate şi al acordurilor comerciale generează 
şanse unice de sprijinire a ţărilor partenere în crearea de structuri viabile de educaţie şi 
asistenţă socială, cu scopul de a asigura un grad mai ridicat de protecţie socială şi, prin 
urmare, un nivel mai ridicat de bunăstare;

14. solicită crearea de posturi de ataşaţi sociali în cadrul noului Serviciu de acţiune externă, 
în vederea sporirii eficienţei în domeniul politicii sociale şi, în special, pentru a garanta că 
munca decentă pentru toţi este pusă în aplicare ca obiectiv politic central;

15. reaminteşte că practicile existente ale OMC aduc mai multe avantaje ţărilor dezvoltate 
decât ţărilor în curs de dezvoltare şi sporesc neîncrederea acestora din urmă în utilitatea 
lor;

16. reaminteşte faptul că diminuarea importanţei modelului social european în favoarea 
competitivităţii şi a presupuselor avantaje economice este inacceptabilă şi că, în plus, 
această practică consolidează obiecţiile justificate ale ţărilor partenere în cadrul 
negocierilor cu Uniunea;

Drepturile lucrătorilor şi condiţiile de muncă

17. solicită statelor membre să respecte şi să promoveze standardele fundamentale de muncă 
ale OIM; solicită respectarea drepturilor lucrătorilor ca precondiţie insurmontabilă pentru 
încheierea de acorduri comerciale echitabile şi reciproc avantajoase;

18. consideră că RSI este o formă utilă, deşi fără caracter obligatoriu, de comportament al 
întreprinderilor multinaţionale; recomandă o dezvoltare continuă şi mai orientată a RSI, 
printre altele, prin intermediul standardului ISO 26000;

19. consideră că, în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalului uman şi reformele pieţei muncii, 
politicile Uniunii ar trebui să se axeze pe indivizi, precum şi pe instituţii;

20. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la practicile unor ţări terţe de folosire a procesului 
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MODE 4 în cadrul activităţilor lor comerciale; solicită Comisiei şi statelor membre să se 
orienteze către structurarea migraţiei internaţionale într-un mod care să evite exploatarea 
şi migraţia valorilor;

21. susţine iniţiativele de consolidare a dezvoltării dialogului cu partenerii sociali şi a 
cooperării cu ţările partenere şi solicită Comisiei să dezvolte în continuare programele 
existente;

22. reaminteşte orientările UE cu privire la diversele chestiuni referitoare la drepturile 
omului, ceea ce reprezintă un puternic semnal politic potrivit căruia acestea sunt priorităţi 
pentru Uniune; solicită, prin urmare, Consiliului să adopte orientări similare bazate pe 
cele patru convenţii fundamentale ale OIM, care să fie folosite ca instrument pragmatic al 
UE de susţinere a unui progres mai bun în materie de politică socială externă a Uniunii;

Guvernanţa economică mondială

23. solicită Comisiei şi statelor membre să integreze politicile sociale şi de ocupare a forţei 
de muncă ca prioritate în cadrul tuturor negocierilor referitoare la structurile de 
guvernanţă economică mondială şi la dialogurile macroeconomice;

24. solicită o recomandare din partea Comisiei în favoarea punerii în aplicare şi a ratificării 
convenţiilor OIM în vederea îmbunătăţirii drepturilor lucrătorilor şi a condiţiilor de 
muncă în Uniune şi în ţările partenere, vizând o globalizare echitabilă şi incluzivă printr-o 
mai mare coerenţă la nivelul dimensiunii externe a politicii economice şi sociale a statelor 
membre; solicită Comisiei, în acelaşi sens, să încurajeze statele membre în vederea 
efectuării de revizuiri periodice ale implicaţiilor politicilor economice, financiare şi 
comerciale;

o

o            o

25. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Dimensiunea externă a politicii sociale include activităţi şi iniţiative ale UE orientate către 
promovarea standardelor sociale şi de muncă în ţările terțe. Deși Strategia de la Lisabona a 
acordat şi Strategia UE 2020 acordă politicii sociale o importanţă mai mare ca niciodată, 
aspectul competitivităţii şi al factorilor economici sunt în continuare prioritare în defavoarea 
aspectelor sociale.

Standardele de muncă fundamentale sunt incluse în cele opt convenţii OIM, care se axează pe 
libertatea de asociere şi de negociere colectivă, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, 
eliminarea discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi încadrarea în muncă şi 
abolirea muncii copiilor. Reiese în mod clar nu numai din aceste convenţii, ci şi din raportul 
Comisiei mondiale privind dimensiunea socială a mondializării, că este necesar ca axarea 
limitată asupra pieţelor să fie schimbată cu un interes mai mare faţă de populaţie, adică o 
concentrare pe protecţia drepturilor lucrătorilor şi legislaţia muncii. Pentru ca UE să 
negocieze cu ţările terţe, acestea trebuie să respecte toate cerinţele menţionate mai sus. 
Aceasta este o condiţie obligatorie pentru negocierile cu ţările terţe. Politica comercială nu 
poate ignora nerespectări ale drepturilor lucrătorilor şi, prin urmare, dezvoltarea societăţii 
poate continua numai după eliminarea acestor inconveniente.

Prin stabilirea de standarde de muncă, UE susţine oportunităţi pentru ca bărbaţii şi femeile să 
obţină locuri de muncă decente şi productive, în condiţii de libertate, egalitate, securitate şi 
demnitate. Având în vedere globalizarea actuală, standardele de muncă internaţionale 
reprezintă baza care garantează faptul că toţi vor beneficia de creşterea economiei globale.

Standardele de muncă internaţionale ar trebui, în primul rând, să asigure dezvoltarea 
persoanelor ca fiinţe umane. Oamenii nu sunt bunuri ale căror preţuri pot fi negociate. Munca 
este parte din viaţa de zi cu zi şi are o importanţă crucială pentru demnitatea, bunăstarea şi 
dezvoltarea unei persoane. Aceste valori ar trebui să fie principalele obiective ale dezvoltării 
economice. Standardele de muncă internaţionale sunt astfel folosite pentru a asigura că 
dezvoltarea economică rămâne în continuare axată în foarte mare măsură pe îmbunătăţirea 
vieţii şi a demnităţii oamenilor, şi nu pe determinarea condiţiilor şi drepturilor lucrătorilor.

În evaluarea situaţiei ţărilor cu care negocierea are sens, trebuie să ne bazăm pe politica 
socială a UE şi pe garanţiile incluse în Carta socială a UE. Politica socială a UE cu privire la 
ţările terţe trebuie să fie coerentă, pragmatică, unitară şi profesională. Relaţia cu OIM şi cu 
OMC joacă un rol esenţial aici şi ar trebui să fie mai echilibrată. Paradoxul este faptul că, cu 
cât influenţa UE asupra convenţiilor OIM este mai mare, cu atât mai puţin sunt ratificate 
aceste convenţii. În cazul OMC este necesară consolidarea legăturii dintre negocierile 
comerciale şi standardele sociale.

La începutul secolului, UE şi-a schimbat strategia privind dimensiunea externă a politicii 
sociale, trecând de la o abordare dură la una moderată, adică de la concentrarea pe 
relaţionarea standardelor sociale cu acordurile comerciale la axarea, mai degrabă, pe 
cooperarea internaţională şi dialog.

UE foloseşte diverse tipuri de instrumente pentru a pune în aplicare politica socială în ţările 
terţe. Acestea sunt instrumente drastice, instrumente fără caracter obligatoriu şi instrumente 



PR\841024RO.doc 11/14 PE454.428v01-00

RO

financiare. Folosirea acestor instrumente este dovada faptului că UE anticipează un anumit 
comportament în relaţiile cu partenerii săi comerciali. Obstacolul îl reprezintă, totuşi, punerea 
în aplicare a acestor instrumente şi respectarea lor în ţările partenere. Prin urmare, este 
esenţial ca UE să se concentreze mai în detaliu pe aplicarea şi respectarea acestora; în special 
a convenţiilor OIM şi a principiilor RSI. Adesea, legislaţia din ţara respectivă este ceea ce 
împiedică acest lucru; cu toate acestea, slaba voinţă politică şi presiunile economice interne 
exercită, de asemenea, o anumită influenţă. Lipsa de cunoştinţe din partea lucrătorilor cu 
privire la drepturile lor reprezintă un alt factor important.

Selecţia de instrumente ce urmează să fie folosite de UE în diverse ţări este influenţată de 
localizarea geografică a acestor ţări, de relaţia lor cu UE şi, mai presus de toate, de stadiul 
negocierilor privind posibila aderare la UE a acestora. Un alt factor este situaţia economică a 
ţării şi poziţia acesteia în cadrul concurenţei economice globale. Este adevărat că, cu cât o ţară 
este mai aproape de UE, cu atât sunt mai strânse relaţiile economice şi politice dintre acestea, 
iar UE exercită o influenţă mai mare asupra ţării respective.

Din ce în ce mai mult, UE recurge la instrumente fără caracter obligatoriu, acestea fiind 
orientate către dialog şi recomandări (RSI, Agenda privind munca decentă) şi neavând, prin 
urmare, un caracter normativ. Aceste instrumente vizează schimbarea comportamentului ţării 
pe baza analizei opţiunilor lor. Instrumentele drastice, precum regulamentele şi legislaţia UE 
(acorduri de liber schimb, convenţiile OIM, politici comerciale în cadrul OMC) au implicaţii 
juridice, iar ţările pot fi penalizate pentru încălcarea acestora. Prin urmare, utilizarea lor este 
uneori pusă sub semnul întrebării. Spre deosebire de acestea, instrumentele financiare includ 
subvenţii, asistenţă tehnică şi fonduri, precum GAF, care permit un comportament liber. 
Asistenţa tehnică este, de exemplu, furnizată ţărilor care se pregătesc pentru aderarea la UE şi 
conţine o formă de asistenţă ce vizează adaptarea legislaţiei lor la standardele europene, de 
exemplu prin diverse formări (ETF).

China şi alte economii emergente asiatice devin actori tot mai importanţi pe piaţa investiţiilor 
externe. Acest fenomen este totuşi asociat cu riscul ca aceste ţări şi întreprinderile lor să 
exporte standarde de muncă mai scăzute. Nu putem permite ţărilor terţe care doresc să încheie 
acorduri comerciale cu UE să încalce normele obligatorii ale UE.

UE trebuie să fie atentă la procesele de tipul MODE 4. Acesta permite întreprinderilor 
internaţionale să îşi folosească propria forţă de muncă într-o ţară străină în care acestea 
operează, restricţionând, prin urmare, drepturile angajaţilor din ţara de destinaţie. De fapt, 
astfel se promovează dumpingul social împotriva căruia UE se opune cu tărie. Prin urmare, nu 
este posibilă acceptarea MODE 4 şi a unor fenomene similare în cadrul negocierilor de 
contracte.

UE se bucură de o bună reputaţie în ceea ce priveşte dialogul internaţional pe teme sociale. În 
această privinţă, UE este considerată un partener sensibil şi de încredere. Acest fapt trebuie 
folosit pentru a îndeplini obiectivele mai ambiţioase stabilite de UE. Unul dintre acestea este 
constituirea unei abordări coerente, integrate şi profesioniste a UE cu privire la dimensiunea 
externă a politicii sociale. Rolul-cheie este jucat de coordonarea în cadrul Parlamentului 
European, dar şi de coordonarea cu Serviciul de acţiune externă nou înfiinţat şi Comisia 
Europeană.
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Următorul pas ar trebui să fie crearea unui tip de alianţă socială în cadrul şi prin intermediul 
căreia UE să poată transmite standarde de muncă înalte. China este un exemplu clar de ţară 
care câştigă rapid statut de actor crucial în Asia. Importanţa acesteia este în creştere; cu toate 
acestea, domeniul standardelor de muncă pentru chinezi are, mai degrabă, conotaţii negative. 
În pofida acestui fapt, nu există niciun motiv pentru a nu folosi bunele relaţiile întreţinute 
dintotdeauna cu China şi a nu stabili o alianţă socială cu această ţară. Cooperarea menţionată 
anterior cu ONG-uri precum OIM şi OMC ar trebui, de asemenea, să se îmbunătăţească. Este 
necesară o abordare echilibrată pentru a evita ca OIM să fie percepută ca un simplu 
instrument al UE, pe baza legăturilor strânse dintre OIM şi UE. Legăturile mai puternice 
dintre negocierile comerciale şi standardele sociale în contextul OMC au fost menţionate mai 
sus.

Întreprinderile internaţionale reprezintă actorii principali în aplicarea standardelor sociale. 
Prin urmare, este vital să avem o definiţie clară şi lipsită de ambiguitate a RSI, care să prevină 
actuala varietate de interpretări, precum şi să stabilim cerinţe minime pentru RSI şi o 
modalitate de monitorizare a îndeplinirii acestora.

Întreprinderile şi organizaţiile sunt create, în primul rând, pentru a atinge un scop limitat, şi 
anume realizarea de profit. Acestea sunt din ce în ce mai puţin doritoare să respecte legislaţia 
naţională şi internaţională, precum şi obligaţiile contractuale. Ele folosesc la maximum 
locurile cu cele mai scăzute impozite, cu cea mai ieftină forţă de muncă şi legislaţie privind 
protecţia mediului, precum şi cu cei mai vulnerabili lucrători. Întreprinderile multinaţionale 
controlează adesea guvernele care sunt interesate de desfăşurarea activităţilor întreprinderilor 
pe teritoriul lor. Numărul de locuri de muncă precare, adică instabile şi neadecvate, este în 
permanentă creştere.

Legislaţia nu poate constrânge întreprinderile în mod automat şi în pofida intereselor lor să 
partajeze responsabilitatea locală, regională şi corporativă pentru impactul deciziilor lor 
asupra părţilor interesate, în special asupra locului în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 
Aceasta înseamnă o schimbare radicală a situaţiei dinaintea apariţiei globalizării, când 
întreprinderile care funcţionau într-o regiune erau zeci de ani responsabile pentru starea şi 
evoluţia respectivei regiuni.

RSI este un termen folosit începând cu anii ’70. Unii îl definesc în felul următor: „un concept 
aplicat întreprinderilor pentru a integra în mod voluntar preocupările sociale şi de mediu în 
activităţile comerciale ale acestora şi în interacţiunea cu părţile implicate.”

Întreprinderile multinaţionale au aflat că, dacă suportă o parte din costurile la care renunţă 
statul, îşi vor consolida poziţia în societate, sporindu-şi, în consecinţă, rentabilitatea. În unele 
ţări, întreprinderile corectează nedreptăţile sociale acolo unde statul nu face acest lucru. 
Corporaţiile şi-au construit politica de responsabilitate socială în perioada de creştere 
economică. Nu se va schimba această politică în perioade economice mai puţin favorabile?

Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC) şi sindicatele internaţionale resping RSI în 
cazul în care este utilizată sau este utilizată excesiv numai pentru activităţi de relaţii publice, 
publicitate şi marketing. Acestea acceptă RSI cu condiţia ca aceasta să contribuie la o creştere 
durabilă, să nu evite dialogul cu angajaţii şi să nu fie considerată o alternativă la legislaţia 
muncii şi la negocierea colectivă.
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În cazul în care trebuie să fie responsabilă la nivelul publicului, o întreprindere trebuie, iniţial, 
să aplice la nivel intern standarde înalte, şi numai ulterior, la nivel extern, în relaţia cu părţile 
interesate. 

Aceasta înseamnă: să respecte şi să promoveze relaţii decente de încadrare în muncă, să 
încurajeze participarea angajaţilor prin consultare şi informare şi prin negociere colectivă, să 
dezvolte abilităţile profesionale ale acestora şi învăţarea de-a lungul vieţii, să respecte 
standardele de siguranţă la locul de muncă, să promoveze egalitatea dintre bărbaţi şi femei, să 
creeze un mediu adecvat pentru ca partenerii sociali să anticipeze şi să gestioneze schimbările 
de pe piaţa muncii, inclusiv restructurarea, să îmbunătăţească calitatea muncii, să integreze şi 
să protejeze grupurile vulnerabile de lucrători, precum tinerii, persoanele în vârstă, persoanele 
cu handicap şi imigranţii.
Capcanele RSI pot consta în faptul că este, încă, o iniţiativă voluntară, existând, prin urmare, 
temeri cu privire la o lipsă de criterii obiective, coerente şi transparente referitoare la angajaţi, 
consumatori şi alte părţi interesate, pe baza cărora ar putea fi măsurată performanţa 
întreprinderii în domeniul RSI.

Un alt punct contestabil al RSI este legat de teama de a nu transforma acest concept într-un tip 
de lege fără caracter obligatoriu. În cazul în care guvernele refuză să îşi asume 
responsabilitatea cu privire la menţinerea unui model social european, există ameninţarea 
privatizării sistemelor şi serviciilor de securitate socială şi de reglementare a muncii. 
Protejarea acestora nu poate fi observată în cadrul unei iniţiative a cărei respectare este 
voluntară şi neobligatorie din punct de vedere juridic, precum RSI.

Există, de asemenea, ameninţarea interpretării greşite şi a înlocuirii parteneriatelor sociale 
stabilite la nivel instituţional, a dialogului social, a participării angajaţilor şi a drepturilor 
sindicatelor cu activităţi voluntare şi neobligatorii.

Concurenţa globală conduce la extinderea întreprinderilor pe pieţe noi. Aceasta necesită
investiţii mari. Acest lucru determină implicarea lumii financiare în activitatea întreprinderii 
şi modificarea procesului de luare a deciziilor de la nivelul întreprinderii, astfel încât 
întreprinderea să obţină un profit rapid, de preferat instantaneu şi speculativ, prin tranzacţii 
bursiere.
Astfel, administraţiile financiare/instituţiile/investitorii la nivel internaţional devin un fel de 
controlori ai activităţilor economice ale întreprinderilor. Piaţa financiară devine o piaţă a 
controlului corporativ.

Chestiunea a fost analizată şi de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare, ISO, care a 
pregătit un proiect final al aşa-numitului standard ISO 26 000, care ar trebui ratificat de statele 
membre până la sfârşitul anului 2010. Textul a fost elaborat de guverne, reprezentanţii 
lucrătorilor (sindicate), sectorul corporativ, reprezentanţii consumatorilor şi ai clienţilor, 
ONG-uri, organizaţii de cercetare şi servicii, profesori universitari şi multe alte entităţi. Aceşti 
experţi provin din peste 90 de ţări şi 40 de organizaţii regionale şi internaţionale. Unii dintre 
aceştia au încercat să evite simpla formulare foarte tehnică, obişnuită, a ISO.

Acest standard asigură orientări pentru utilizatori şi nu este destinat sau adecvat unor scopuri 
de certificare. Orice ofertă de certificare sau cerere de certificare conform ISO 26 000 ar fi o 
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interpretare greşită a intenţiei şi scopului acestui standard internaţional. 

Pe viitor este necesar ca PE să se reunească împreună cu sindicatele europene şi internaţionale 
şi să prezinte propriile recomandări pozitive şi urgente cu privire la această iniţiativă.


