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SUGESTII

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

1. invită Uniunea Europeană să promoveze principiile privind comerțul gestionat și echitabil, 
care au caracterizat dezvoltarea statelor sale membre și a țărilor în curs de dezvoltare 
prospere, inclusiv a „tigrilor asiatici”, respingând protecționismul sau orice altă tentativă 
de subminare a avantajelor comparative legitime ale țărilor în curs de dezvoltare, care nu 
aduc atingere drepturilor omului, drepturilor lucrătorilor și drepturilor sindicale, aplicând, 
în schimb, o interpretare diferită decât cea actuală a articolului XXIV al Acordului OMC, 
astfel încât sectoare vulnerabile precum fabricarea sau cele de alt tip să iasă din sfera de 
aplicare a acordurilor comerciale, acolo unde acest lucru este justificat;

2. confirmă că toate acordurile comerciale trebuie să solicite tuturor părților să fi ratificat, 
implementat și aplicat efectiv convențiile de bază ale Declarației OIM privind principiile 
și drepturile fundamentale și că secțiunea dedicată dezvoltării durabile are același caracter 
obligatoriu ca și dispozițiile privind accesul la piață, fiind supusă aceleiași proceduri de 
soluționare a disputelor;

3. insistă că, în timp ce colaborează în mod eficient cu OIM și cu alte organisme prevăzute în 
tratate, Comisia ar trebui să continue să își îndeplinească responsabilitatea de a evalua 
impactul negocierilor comerciale asupra drepturilor de ordin social, asupra celor legate de 
mediu și asupra drepturilor omului, acordând o atenție deosebită promovării unor condiții 
de muncă decente pentru toți, și să consulte sindicatele, în calitate de parteneri sociali 
recunoscuți, și ONG-urile din domeniul mediului și cel social din UE și din țările terțe 
într-o manieră transparentă în toate etapele procesului de negociere și punere în aplicare a 
acordurilor comerciale, garantându-le acestora dreptul clar de a formula preocupări și 
obiecțiuni care să fie examinate și soluționate de Comisie;

4. solicită ca viitoarele acorduri comerciale și revizuirea regulamentului SPG+ să depășească 
deficiențele existente legate de consecvență, transparență și echitate procedurală prin 
aplicarea unor criterii și standarde transparente cu privire la respectarea drepturilor 
lucrătorilor, ale celor legate de mediu și ale drepturilor omului în țările partenere, inclusiv 
recomandări specifice de îmbunătățire, dacă sunt necesare;

5. salută utilizarea evaluărilor de impact privind durabilitatea, dar regretă incapacitatea de a 
da curs pe deplin rezultatelor acestora, precum în cazul Africii de Vest, al țărilor 
mediteraneene, al Columbiei și al regiunilor americane în general; solicită să se pună mai 
mult accent pe utilizarea capacității de influență a UE pentru a urmări realizarea de 
progrese concrete în ceea ce privește drepturile omului, standardele de muncă, dezvoltarea 
durabilă și buna guvernanță anterior încheierii acordurilor comerciale, precum și în timpul 
punerii lor în aplicare;

6. admite că acordurile comerciale actuale și viitoare sunt negociate în contextul unei crize 
economice care se prevede că va spori numărul șomerilor în țările OCDE cu opt milioane 
în doi ani; că relocarea explică procentul ridicat al pierderilor locurilor de muncă, de 
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exemplu în Irlanda și Portugalia (unul din patru), Danemarca (unul din șase) și Estonia și 
Slovenia (unul din șapte); și că politica comercială a UE ar trebui să aibă ca obiectiv 
evitarea unei scăderi disproporționate sau prea rapide a cotei de piață a UE și a numărului 
de locuri de muncă, indiferent de domeniu și, după caz, să asigure un acces mai bun pe 
piață exportatorilor din UE; solicită ca acordurile comerciale să fie încheiate ținând seama 
de domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare în vederea 
furnizării unor niveluri adecvate de asistență în materie de restructurare semnificativă;

7. solicită ca negocierile comerciale ale UE să promoveze atât obligații, cât și drepturi pentru 
investitori și întreprinderi, așa cum este prevăzut în „Procesul de la Heiligendamm” inițiat 
de fosta președinție germană și implicând OIM, OCDE și ONU; subliniază că, în 
conformitate cu noile norme privind investițiile responsabile întemeiate pe dispozițiile 
relevante din Tratatul de la Lisabona, capitolul referitor la dezvoltarea durabilă trebuie să 
includă toate normele privind investițiile menționate în ALS; consideră că toate acordurile 
comerciale trebuie să solicite respectarea Orientărilor OCDE privind întreprinderile 
multinaționale, a Declarației tripartite a OIM privind întreprinderile multinaționale și 
politica socială, a prevederilor inițiativei „Global Compact” a ONU și a recomandărilor 
reprezentantului special al ONU pentru întreprinderi și drepturile omului;

8. solicită ca reclamațiile privind problemele de ordin social să constituie subiectul deciziilor 
unor experților cu adevărat independenți, cu implicarea organizațiilor reprezentative ale 
lucrătorilor și ale comunității; cel puțin unul dintre experții implicați ar trebui să provină 
de la OIM; recomandările acestora trebuie să facă parte dintr-un proces definit care să 
asigure tratarea suficient de rapidă a problemelor ridicate, astfel încât deliberările 
experților să nu se limiteze la elaborarea de rapoarte și recomandări, ci să aibă drept 
rezultat dispoziții privind monitorizarea și revizuirea permanentă, în special pentru a 
menține presiunea asupra guvernelor care permit încălcarea drepturilor lucrătorilor pe 
teritoriul lor;

9. insistă ca orice inserare în acordurile comerciale a „modului IV” privind circulația în 
regim temporar a forței de muncă să se conformeze standardelor de muncă naționale de 
bază, inclusiv normelor privind perioada de ședere, salariul minim și acordurile salariale 
colective, standardelor naționale din domeniul muncii și acordurilor colective din țările 
partenere;

10. solicită ca UE să susțină extinderea procedurii de revizuire a politicii comerciale a OMC 
astfel încât să cuprindă aspectele comerciale ale dezvoltării durabile, inclusiv respectarea 
standardelor fundamentale de muncă, modificarea „definiției subvenției” din Acordul 
OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii, cu scopul de a asigura respectarea 
standardelor fundamentale de muncă și a drepturilor omului în zonele de tratare a 
exporturilor; solicită ca delegația de la Geneva a UE să relanseze și să mențină gruparea 
informală „prietenii lucrătorilor” pe care a creat-o pentru a promova standardele de muncă 
în cadrul OMC;

11. solicită ca toate acordurile comerciale viitoare să prevadă interzicerea exploatării muncii 
copiilor, în special în domeniul extracției și prelucrării pietrelor naturale, și să includă un 
sistem de certificare european uniform care să asigure că pietrele naturale importate și 
produsele din pietre naturale au fost obținute, în mod demonstrabil, de-a lungul întregului 
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lanț valoric fără exploatarea muncii copiilor în înțelesul din Convenția 182 a OIM.
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