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SUGESTII

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

1. reamintește că UE și-a fixat ca obiectiv nu numai să devină un pol de excelență în materie 
de responsabilitate socială a întreprinderilor, ci și să promoveze RSI în politicile sale 
externe; recunoaște eforturile Comisiei de a promova cele mai bune practici în materie de 
RSI în rândul societăților europene care își desfășoară activitatea în străinătate, dar 
subliniază că ar trebui să țină seama mai mult de importanța certificărilor și a etichetelor 
care atestă respectarea principiilor RSI de către întreprinderi;

2. consideră că nerespectarea unor standarde sociale internaționale de bază constituie o 
formă de „dumping” social și de mediu care este în detrimentul întreprinderilor europene 
și al lucrătorilor europeni;

3. consideră că este necesară consolidarea rolului instituțiilor internaționale competente (mai 
ales OIM, OMC, OECD și ONU), precum și cooperarea dintre acestea la elaborarea, 
punerea în aplicare și promovarea unor standarde sociale internaționale de bază și a unor 
sancțiuni corespondente;

4. invită Comisia să includă de manieră sistematică un capitol privind dezvoltarea durabilă, 
conținând o clauză cu caracter juridic obligatoriu privind RSI în acordurile de liber-
schimb și de investiții pe care le negociază cu țări terțe;

5. propune ca această clauză privind RSI să cuprindă respectarea celor opt convenții de bază 
și a celor patru convenții prioritare ale OIM, precum și să prevadă stimulente pentru
încurajarea întreprinderilor de a-și asuma angajamente în materie de RSI, alături de 
obligația de diligență pentru întreprinderile și grupurile de întreprinderi, adică o obligație 
de a adopta măsuri proactive în scopul identificării și prevenirii tuturor formelor de 
încălcare a drepturilor omului sau a normelor de mediu, a corupției sau a evaziunii fiscale, 
inclusiv la nivelul filialelor lor și al lanțurilor de aprovizionare, adică în sferele lor de 
influență;

6. invită, de asemenea, Comisia să își adapteze, cu ocazia negocierilor, nivelul de exigențe în 
funcție de gradul de dezvoltare al fiecărei țări partenere; propune în acest context Comisiei 
să stabilească o listă de standarde suplimentare care să fie introduse treptat și flexibil, 
ținând seama de situația economică, socială și de mediu a partenerului respectiv;

7. consideră că atât pe teritoriul țării partenere, cât și în statele membre, punerea în aplicare 
a acestor standarde de bază ar trebui să fie supusă unei monitorizări continue realizate de 
către organisme independente și că neaplicarea sau încălcarea acestora, stabilită pe baza 
unor criterii predefinite, ar trebui penalizată  prin intermediul unor proceduri eficace și 
transparente;

8. consideră că aceste standarde ar trebui aplicate integral și că nici zonele libere și nici 
acordurile cu țara gazdă nu pot fi folosite pentru a justifica neaplicarea acestora;
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9. subliniază că, având în vedere ponderea lor în schimburile comerciale internaționale, 
întreprinderile europene, filialele lor, precum și subcontractanții acestora au un rol cheie 
în promovarea și diseminarea standardelor sociale și de muncă în lume, astfel că propriul 
lor comportament ar trebui să fie conform valorilor europene și standardelor recunoscute 
la nivel internațional; consideră că ar fi corect și adecvat ca întreprinderile europene care 
își relocalizează producția în țări în care există obligații sociale mai puțin stringente, să fie 
răspunzătoare, inclusiv în fața tribunalelor europene, de orice pagubă sau externalitate 
negativă care afectează populația locală;

10. consideră că, în viitoarea sa comunicare privind internaționalizarea activității IMM-urilor, 
Comisia ar trebui să propună măsuri care să permită susținerea și promovarea inițiativelor 
IMM-urilor în materie de RSI, care să respecte principiul „a gândi mai întâi la scară mică” 
și să țină cont de trăsăturile lor specifice.
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