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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 sa de 
rezoluție:

A. întrucât responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) este un concept conform căruia 
întreprinderile includ în mod voluntar problemele sociale și de mediu în strategia lor de 
afaceri în vederea asigurării bunăstării globale a părților interesate prin implicarea activă 
în politica publică, ceea ce constituie un aspect important al schimbărilor sociale animate 
de valori;

B. întrucât RSI reprezintă o componentă esențială a modelului social european, consolidat 
prin intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, mai ales, a 
clauzei sociale orizontale prevăzute de acesta, și întrucât nevoia de promovare a RSI a fost 
recunoscută în Comunicarea Comisiei Europene privind strategia UE 2020 drept un 
element fundamental în vederea asigurării încrederii pe termen lung a angajaților și a 
consumatorilor;

C. întrucât RSI exercită o influență semnificativă asupra protecției drepturilor omului în țările 
în curs de dezvoltare;

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

E. întrucât RSI nu trebuie să înlocuiască statul sau să îl scutească de datoria de a furniza 
servicii publice de bază;

F. întrucât RSI poate juca un rol esențial în îmbunătățirea standardelor de viață în cadrul 
comunităților dezavantajate;

G. întrucât sindicatele joacă un rol important în RSI, dat fiind faptul că lucrătorii cunosc bine 
realitatea din cadrul întreprinderilor în care lucrează;

H. întrucât RSI trebuie examinată în paralel și în interacțiune cu reformele privind 
guvernanța corporativă;

I. având în vedere rolul IMM-urilor pe piața unică europeană și rezultatele proiectelor 
finanțate de Comisie în vederea promovării adoptării, în special de către IMM-uri, a 
practicilor cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI);

J. întrucât mandatul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului referitor la întreprinderile și 
drepturile omului și cadrul său „Protecție, respect și soluții”, operaționalizat la momentul 
actual de către profesorul John Ruggie, raportul final fiind așteptat în 2011, au drept 
obiectiv furnizarea de orientări concrete pentru state, întreprinderi și alți actori sociali cu 
privire la respectarea drepturilor omului în cadrul activităților pe care le desfășoară,

1. consideră că RSI este un instrument eficient pentru ameliorarea competitivității, a 
competențelor și a oportunităților de formare, precum și a siguranței la locul de muncă și a 
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mediului de lucru, pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și a drepturilor comunităților 
locale și indigene, pentru promovarea unei politici durabile de mediu și pentru încurajarea 
schimbului de bune practici la nivel local, național, european și mondial, deși nu poate 
înlocui, desigur, nici dreptul muncii și nici convențiile colective generale sau sectoriale;

2. solicită ca întreprinderile să fie îndemnate să adopte RSI în vederea protejării integrității și 
a siguranței fizice, binelui psihic și mental, drepturilor muncii și drepturilor omului atât 
ale lucrătorilor lor, cât și ale lucrătorilor în general, prin influența pe care o exercită asupra 
cercului lor mai larg de colaboratori; subliniază importanța susținerii și încurajării 
difuzării unor astfel de practici în cadrul IMM-urilor, limitând costurile și sarcinile 
birocratice;

3. subliniază că RSI trebuie să abordeze noi sectoare, cum ar fi organizarea muncii, 
egalitatea de șanse, includerea socială, măsurile antidiscriminatorii și dezvoltarea 
educației și a formării de-a lungul vieții; subliniază că RSI trebuie să acopere, de exemplu, 
calitatea locului de muncă, egalitatea de remunerare și egalitatea în ceea ce privește 
perspectivele de carieră, precum și promovarea de proiecte inovatoare care să contribuie la 
trecerea la o economie durabilă;

4. recomandă cu fermitate statelor membre și Uniunii Europene să promoveze punerea în 
aplicare a bunelor practici în materie de RSI în cadrul tuturor întreprinderilor, indiferent 
de locul în care acestea își desfășoară activitatea, și să încurajeze difuzarea bunelor 
practici bazate pe inițiativele RSI, în special printr-o mai bună promovare a rezultatelor 
obținute de acestea;

5. ia act de faptul că agenda RSI trebuie adaptată nevoilor specifice ale fiecărei regiuni și ale 
fiecărui stat pentru a contribui la îmbunătățirea dezvoltării economice și sociale durabile;

6. consideră că credibilitatea inițiativelor voluntare în materie de RSI depinde de integrarea 
normelor și principiilor acceptate pe plan internațional, precum Global Reporting 
Initiative III, și de aplicarea unei monitorizări și a unei verificări transparente și 
independente de către părțile implicate; 

7. consideră că trebuie pus accentul pe implicarea activă a tuturor părților interesate din 
întreprinderi, pe formarea directorilor, pe dezvoltarea societății civile, în special în ceea ce 
privește sensibilizarea crescândă a consumatorilor;

8. consideră că trebuie cultivată și difuzată cultura RSI, prin acțiuni de formare și 
sensibilizare, atât în cadrul întreprinderilor, cât și în cadrul sectoarelor de învățământ 
(superior și universitar) axate pe studiul administrației;

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

10. salută promovarea internațională a RSI și invită Comisia să integreze RSI mai eficient în 
politicile sale comerciale, încercând să introducă clauze care reflectă normele RSI 
recunoscute la nivel internațional în cadrul tuturor acordurilor bilaterale, regionale sau 
multilaterale referitoare la standarde de raportare în materie de mediu, aspecte sociale și 
guvernanță pentru a încuraja o informare mai bună și mai răspândită pentru întreprinderile 
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europene care își desfășoară activitatea în țările în curs de dezvoltare direct sau prin 
lanțuri de aprovizionare, pentru care trebuie să își asume responsabilitatea, punând accent 
în special pe rolul care revine reprezentanților lucrătorilor și pe importanța dialogului 
social; invită Comisia să monitorizeze direct aplicarea clauzelor menționate anterior și să 
țină la curent Parlamentul European cu privire la aceste aspecte;

11. are convingerea că trebuie acordată o atenție mai mare RSI în cadrul liniilor directoare ale 
politicii europene de ocupare a forței de muncă.
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