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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea sa de rezoluție:

1. subliniază că, de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO) în
1948, drepturile economice și sociale fac parte integrantă din drepturile omului; consideră 
că este de datoria UE să ajute țările mai puțin dezvoltate și țările în curs de dezvoltate cu 
care semnează acorduri internaționale, inclusiv comerciale, să le aplice;

2. solicită Comisiei să nu încheie acorduri comerciale decât cu condiția ca acestea să prevadă 
clauze referitoare la democrație și la drepturile omului, precum și la standardele sociale, 
sanitare și de mediu; reiterează, încă o dată, cererea adresată Comisiei și Consiliului de a 
pune în aplicare în mod eficient clauzele deja integrate în acordurile internaționale în 
vigoare și, în consecință, de a institui un mecanism adaptat, în spiritul articolelor 8, 9 și 96 
din Acordul de la Cotonou;

3. solicită ca toate acordurile și negocierile comerciale ale Uniunii Europene cu țările terțe să 
includă o clauză privind drepturile omului și o evaluare prealabilă a impactului acordurilor 
avute în vedere, ținând cont de situația drepturilor omului în cazul tuturor părților la 
respectivele acorduri; consideră că această analiză trebuie să se sprijine pe întâlniri cu 
apărătorii drepturilor omului care își desfășoară activitatea în acele țări;

4. consideră că, în special în domeniul drepturilor omului, politicile interne și externe ale UE 
trebuie să fie coerente și să respecte întotdeauna principiile enunțate în titlul V capitolul I 
din Tratatul UE privind democrația, statul de drept, universalitatea, inalienabilitatea și 
indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; în acest sens, subliniază 
că credibilitatea internațională a UE, în calitate de promotor al drepturilor omului, depinde 
de capacitatea sa de a garanta că multinaționalele din UE respectă drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu în activitățile lor de peste mări, în special în țările în curs 
de dezvoltare; solicită punerea în aplicare imediată a Convenției europene a drepturilor 
omului și, ulterior, a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; consideră că UE 
trebuie să aplice Convenția europeană a drepturilor omului în țările terțe, așa cum a 
recomandat Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

5. solicită Comisiei ca, în calitatea sa de reprezentantă a Uniunii și a statelor membre, să 
determine OMC și pe membrii săi să țină cont de drepturile omului și de standardele 
sociale, sanitare și de mediu în cadrul negocierilor comerciale, în special al celor pentru 
Acordul de la Doha, și să vegheze concret la aplicarea și promovarea lor în contextul 
punerii în aplicare a acordurilor comerciale; solicită Comisiei să determine OMC și 
membrii săi să accepte, într-o primă fază cu statutul de observatori, delegațiile OIM și 
secretariatului BIM, precum și secretariatele acordurilor multilaterale și internaționale 
privind mediul;

6. îndeamnă Uniunea să valorifice dreptul de acces la resursele naturale în cadrul 
negocierilor comerciale și drepturile populațiilor autohtone și indigene în materie de acces 
la resursele naturale de bază; solicită Comisiei să integreze în negocierilor și acordurile 
comerciale internaționale problematica cumpărării și a proprietății asupra terenurilor în 
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țările terțe, în special în țările mai puțin dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare;
7. invită Comisia să pună în aplicare Rezoluția Parlamentului din 10 martie 2010 privind 

sistemul GPS+; solicită în consecință ca aceasta să dezvolte un sistem de referință mai 
coerent și mai echitabil pentru toate țările care beneficiază de asistență în cadrul 
sistemului menționat, pentru a monitoriza cu claritate, transparență și ținând cont de 
opiniile părților implicate atât succesele, cât și regresele înregistrate în ceea ce privește 
evoluția drepturilor sociale și politice ale omului, inclusiv a drepturilor sociale, 
economice, culturale și de mediu;

8. consideră totuși că a insista în mod unilateral asupra aplicării în practică a drepturilor 
universale ale omului înseamnă a ignora că implementarea acestora necesită și mijloace 
financiare pe care, în circumstanțele date, economiile emergente și țările în curs de 
dezvoltare nu le pot asigura prin mijloace proprii;

9. subliniază că scopul acordului TRIPs este acela de a promova dreptul la sănătate; 
consideră că UE ar trebui să garanteze că orice acord comercial care cuprinde clauze 
„TRIP plus” respectă pe deplin drepturile omului și promovează în mod proactiv dreptul 
la sănătate, în special în țările în curs de dezvoltare;

10. consideră, în acest context, că în legislația viitoare, Parlamentul trebuie să insiste asupra 
unei măsuri prin care avantajele comerciale, inclusiv cele care decurg din acordurile de 
liber schimb, să poată fi suspendate temporar, exclusiv de către Comisie, în cazul în care 
există suficiente dovezi privind încălcări ale drepturilor omului sau ale lucrătorilor, sau să 
poată fi suspendate de Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte sau de Comisie la cererea unui 
anumit număr de state membre și/sau a Parlamentului European;

11. consideră că UE trebuie să monitorizeze în mod eficient și să aplice clauzele privind 
drepturile omului prevăzute în acordurile sale comerciale; subliniază importanța 
posibilității de a suspenda, temporar sau permanent, preferințele comerciale în cazul 
încălcării drepturilor omului și, în special, ale lucrătorilor; solicită Comisiei să ofere 
informații privind fezabilitatea instituirii unui organism de arbitraj obligatoriu din punct 
de vedere juridic, precum și a urmăririi penale internaționale a multinaționalelor;

12. subliniază faptul că ar trebui găsite modalități în vederea unei monitorizări mai atente a 
alegațiilor privind încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului și ale lucrătorilor; 
în acest context, sugerează că ar putea fi avută în vedere asocierea reprezentanților UE (în 
stadiul actual, din partea Comisiei, sau, în viitor, din partea SEAE) la misiuni de anchetă 
efectuate în cadrul unor proceduri speciale ale ONU, atunci când acestea au o incidență 
asupra acordurilor comerciale ale UE;

13. în ciuda introducerii salutare în acordurile comerciale internaționale a clauzelor sociale, a 
clauzelor privind drepturile omului și a celor privind protecția mediului, atrage atenția 
asupra faptului că este vorba de cerințe minimale și de un instrument printre altele și 
subliniază necesitatea imperioasă de a preveni utilizarea lor abuzivă, în scop protecționist, 
din care cauză este necesară o aplicare a acestor clauze, bazată pe consultarea și 
implicarea democratică a tuturor partidelor în procesul de luare a deciziilor;

14. îndeamnă Comisia să prezinte urgent o propunere de regulament care să interzică importul 
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în UE al mărfurilor produse folosind forme moderne de sclavie, munca forțată, în special 
munca forțată a grupurilor deosebit de vulnerabile, care încalcă normele fundamentale în 
materie de drepturi ale omului, consideră că acest regulament ar trebui să se refere la 
drepturile evidențiate atât în Convenția internațională cu privire la drepturile copilului, cât 
și în declarația din 1998 a Organizației Internaționale a Muncii referitoare la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă; subliniază că un astfel de regulament ar trebui 
să permită Uniunii Europene să investigheze revendicările specifice, atunci când există 
suficiente dovezi cu privire la producerea unor încălcări ale acestor norme internaționale; 
invită Comisia, în intervalul de timp care precede intrarea în vigoare a unui astfel de 
regulament, să întărească verificările la importuri și să monitorizeze standardele etice din 
lanțul de aprovizionare din țările care exportă către UE;

15. solicită tuturor statelor membre să aplice Regulamentul (CE) nr. 1236/20051 al Consiliului 
din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a 
impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante și să confere prevederilor acestuia efecte obligatorii în toate acordurile 
comerciale internaționale;

16. consideră că drepturile sociale sunt drepturi universale, care însă nu trebuie doar 
proclamate, ci trebuie puse în practică; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre 
să asiste, în mod solidar, statele cele mai sărace ale lumii la implementarea acestor 
drepturi;

17. invită Comisia să revizuiască regulamentele UE în materie de exporturi, având în vedere 
posibilitatea transferului de tehnologii realizate la standarde europene, inclusiv telefoane 
mobile, rețele de comunicații și programe informatice de scanare și cenzurare a 
internetului, dubla utilizare, colectarea și extragerea de date, inclusiv date personale, către 
regimurile represive; solicită Comisiei să prezinte o propunere de regulament cu privire la 
un nou sistem de acreditare, în cazul în care din revizuirea respectivă reiese necesitatea 
unei acțiuni legislative;

18. solicită evaluarea regulată a angajamentelor în materie de drepturi ale omului, prevăzute 
în acordurile comerciale internaționale;

19. solicită Comisiei să revizuiască regulamentele UE în materie de exporturi în domeniul 
vânzării, furnizării, transferului sau exportului de arme și materiale conexe de toate 
tipurile, inclusiv muniție, echipamente și piese de schimb, către țările sau regimurile 
susceptibile de a le utiliza în scopul reprimării interne a societății civile și al încălcării 
drepturilor omului;

20. solicită, în paralel cu angajamentul în materie de drepturile ale omului, ajutor pentru 
dezvoltare și comerț internațional, consolidarea durabilă a procesului de dezvoltare 
regională, în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare ale mileniului;

21. încurajează reprezentanții UE (în etapa actuală, din partea Comisiei sau, în viitor, din 
partea SEAE) să-și împărtășească cunoștințele privind situația drepturilor omului cu 
comunitatea de afaceri.
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