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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile 
comerciale internaționale 
(2009/2219(INI))

Parlamentul European,

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

– vând în vedere articolele 153, 191, 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 12, 21, 28, 29, 31 și 32 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere Carta universală a drepturilor omului (1948) și alte instrumente ale 
Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, îndeosebi pactele privind drepturile 
civile și politice (1966) și drepturile economice, sociale și culturale (1966), convenția 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965), convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (1979) și convenția privind 
drepturile copilului (1989), 

– având în vedere acordul de la Marakesh de instituire a Organizației mondiale a comerțului 
(OMC), precum și declarația adoptată cu ocazia celei de-a treia conferințe ministeriale 
organizate în noiembrie 2001 la Doha, cu precădere articolul 31 al acestuia, 

– având în vedere rezoluția sa din 20 septembrie 1996 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind luarea în considerare a respectării principiilor democrației și a drepturilor omului 
în acordurile dintre Comunitate și țările terțe (COM(1995)0216)1, precum și rezoluția sa 
din 14 februarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului și la democrație în 
acordurile Uniunii Europene2,  

– având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2001 referitoare la deschidere și democrație 
în comerțul internațional3 prin care se cere respectarea normelor sociale fundamentale ale 
Organizației internaționale a muncii (OIM) de către OMC, precum și acceptarea de către 
Uniunea Europeană a deciziilor OIM, inclusiv eventualele apeluri la sancțiuni, asociate cu 
încălcarea gravă a normelor sociale fundamentale,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 aprilie 2002 privind Comunicarea Comisiei către 
Consiliu și către Parlamentul European intitulată „Rolul Uniunii Europene în promovarea 
drepturilor omului și a procesului de democratizare în țările terțe“(COM(2001)0252)4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Dimensiunea socială a globalizării –

                                               

1 JO C 320, 28.10.1996, p. 261.
2 JO C 290E, 29.11.2006, p. 107.
3 JO C 112 E, 9.5.2002, p. 326-566.
4 JO C 131 E, 5.6.2003. p. 147.
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contribuția politicii UE la extinderea beneficiilor pentru toți” (COM(2004)0383),

– având în vedere rezoluția sa din 15 noiembrie 2005 privind dimensiunea socială a 
mondializării1,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2005 privind exploatarea copiilor în țările în curs 
de dezvoltare, cu un accent deosebit asupra muncii copiilor2,

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la exploatarea muncii copiilor, din 14 
iunie 20103,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2006 privind comerțul echitabil și dezvoltarea4,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2007 privind Europa globală: aspecte externe ale 
competitivității5 ca răspuns la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul 
European intitulată „O Europă competitivă în economia mondială - o contribuție la 
strategia europeană pentru creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă”(COM(2006)0567); 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Promovarea muncii decente pentru toți -
contribuția UE la punerea în aplicare a agendei pentru muncă decentă în lume” 
(COM(2006)0249),

– având în vedere rezoluția sa din 23 mai 2007 intitulată „Promovarea muncii decente 
pentru toți”6, prin care solicită introducerea unor norme sociale, în ideea promovării 
muncii decente, în acordurile comerciale ale Uniunii Europene, îndeosebi în acordurile 
bilaterale,

– având în vedere Agenda Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca 
decentă și Pactul global al OIM privind locurile de muncă, adoptate prin consens global la 
19 iunie 2009 în cadrul Conferinței Internaționale a Muncii,

– având în vedere Convenția de la Bruxelles din 1968, consolidată prin Regulamentul (CE) 
nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială7,

– având în vedere sistemul generalizat de preferințe (SGP), în vigoare de la 1 ianuarie 2006, 
care acordă un acces scutit de taxe vamale sau cu taxe vamale reduse pentru un număr 
crescut de produse și cuprinde, de asemenea, o nouă măsură de stimulare în favoarea 
țărilor vulnerabile confruntate cu nevoi de comerciale, financiare sau de dezvoltare 
deosebite,

                                               
1 JO C 280 E, 18.11.2006, p. 65.
2 JO C 157 E, 6.7.2006, p. 84-566.
3 Concluziile Consiliului din 14.6.2010 privind exploatarea muncii copiilor, 10937/1/10. 
4 JO C 303 E, 13.12.2006, p. 865-566.
5 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 128-566.
6 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
7 JO L 12, 16.1.2001, p. 1.
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– având în vedere ansamblul acordurilor dintre Uniunea Europeană și țările terțe: 

– având în vedere acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, 
Caraibe și Pacific (ACP) și Uniunea Europeană, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, și 
revizuirilor acestuia din 2005 și 2010,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la acordurile de parteneriat economic cu 
regiunile și statele ACP, mai ales cele din 26 septembrie 20021, din 23 mai 20072 și 12 
decembrie 20073,

– având în vedere încheierea negocierilor între UE și Columbia și Peru cu privire la un 
Acord comercial multilateral,

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, și avizul Comisiei pentru 
afaceri internaționale, al Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A7-0000/2010),

A. întrucât legătura dintre comerț, drepturile omului și normele sociale și de mediu a devenit 
un element cheie al relațiilor economice și comerciale, făcând parte integrantă din 
negocierile aferente acordurilor de liber-schimb; 

B. întrucât cazurile de concurență neloială și riscurile de dumping de mediu și social sunt din 
ce în ce mai frecvente; 

C. întrucât reciprocitatea trebuie să devină o regulă în raporturile dintre Uniunea Europeană 
și țările terțe pentru a crea condițiile unei concurențe internaționale juste și loiale; 

D. întrucât instanțele bilaterale au devenit un loc privilegiat pentru a urmări aceste obiective 
politice, în aceeași măsură în care perspectivele stabilirii unor reguli multilaterale care să 
guverneze relațiile dintre comerț, condițiile de muncă și mediu în cadrul OMC nu sunt 
prea promițătoare; 

E. întrucât este totuși esențial să se acționeze pentru reechilibrarea raportului între dreptul 
comercial și drepturile fundamentale și să se intensifice dialogul între principalele 
organizații internaționale, mai cu seamă între OIM și OMC, pentru a îmbunătăți coerența 
politicilor internaționale și guvernanța mondială;

F. întrucât există numeroase argumente în favoarea includerii dispozițiilor privind drepturile 
omului și normele de mediu în acordurile comerciale internaționale, de la dorința de a 
institui un comerț just și echitabil și de a asigura o anumită echitate a schimburilor („level 

                                               
1 JO C 273 E, 14.11.2003, p. 305
2 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 301
3 JO C 323 E, 18.12.2008, p. 361
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playing field”) până la dorința, mai normativă, de a apăra valorile universale ale Uniunii 
Europene și de a susține politici europene coerente;

G. întrucât Tratatul de la Lisabona reafirmă faptul că acțiunile externe ale Uniunii Europene, 
din care comerțul este o parte integrantă, trebuie să se conducă după aceleași principii care 
au stat la baza constituirii sale; întrucât modelul social european, care combină o creștere 
economică sustenabilă și condiții de muncă și de viață mai bune, poate servi drept model 
și celorlalți parteneri; întrucât acordurile comerciale trebuie pe de altă parte să fie 
compatibile cu alte obligații și convenții internaționale pe care statele semnatare s-au 
angajat să le respecte, în conformitate cu dreptul lor național;

H. întrucât includerea drepturilor omului și a normelor sociale și de mediu în acordurile 
comerciale poate să aducă valoare adăugată unor astfel de acorduri, permițând o mai mare 
interacțiune a societății civile, o mai mare susținere pentru stabilitatea politică și socială și 
stabilind chiar prin acest fapt un climat mai favorabil comerțului;

I. întrucât sistemul generalizat de preferințe urmărește promovarea respectării normelor 
internaționale ale muncii prin intermediul preferințelor tarifare suplimentare și că 
nerespectarea acestor condiții poate să determine suspendarea regimului comercial;

1. solicită prin urmare ca viitoarea strategie comercială a Uniunii Europene să apere 
interesele comerciale ale Uniunii Europene și ca Uniunea și partenerii săi comerciali să 
respecte în mod reciproc aplicarea și implementarea clauzelor privind drepturile omului și 
normele sociale și de mediu: consideră că Uniunea Europeană ar trebui să adopte o 
abordare pozitivă în cadrul negocierilor; subliniază faptul includerea dispozițiilor 
referitoare la dezvoltarea durabilă, în special în acordurile bilaterale, va aduce beneficii 
tuturor părților; 

Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în relațiile comerciale multilaterale

2. face un apel la o cooperare mai largă la nivel multilateral între OMC și principalele 
instituții ale Națiunilor Unite din domeniul drepturilor omului; consideră că strângerea 
relațiilor cu Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, 
precum și cu procedurile speciale ar fi deosebit de utilă pentru a asigura un cadru 
comercial multilateral care să contribuie la respectarea drepturilor omului; în mod similar, 
expertiza Înaltului Comisariat ar putea fi, de exemplu, luată în considerare în cadrul 
grupurilor de lucru OMC și al organului de apel atunci când se constată cazuri de 
încălcare gravă a drepturilor omului; 

3. consideră că examinarea periodică universală în cadrul Consiliului drepturilor omului ar 
trebui să fie un instrument util pentru a monitoriza respectarea dispozițiilor privind 
drepturile omului în acordurile comerciale internaționale; 

4. subliniază faptul că intensificarea cooperării cu OIM, organul competent pentru 
întocmirea și negocierea normelor internaționale ale muncii și supravegherea aplicării 
acestora în legislație și în practică, precum și participarea deplină a OIM la lucrările 
OMC sunt esențiale; 
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a) solicită în acest sens să se acorde OIM statutul de observator oficial în cadrul OMC și 
dreptul de a lua cuvântul cu prilejul conferințelor ministeriale ale OMC; 

b) propune crearea unui comitet privind comerțul decent și munca decentă în cadrul 
OMC, după modelul comitetului privind comerțul și mediul; 

c) propune să se acorde posibilitatea de a sesiza OIM, precum și Înaltul Comisariat al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, în cazurile justificate în care 
este vorba de încălcarea convențiilor internaționale ale muncii în contextul unui 
diferend comercial;

d) propune să se asigure existența unei căi de recurs pe lângă OIM, atunci când o decizie 
a organismului de reglementare a diferendelor este considerată de către un stat 
membru ale OMC drept o reinterpretare a deciziilor OIM privitoare la respectarea 
convențiilor în domeniul dreptului muncii; 

5. reafirmă că obiectivele legate de menținerea și păstrarea unui sistem comercial 
multilateral deschis și nediscriminatoriu, pe de o parte, și eforturile pentru protecția 
mediului și promovarea dezvoltării durabile, pe de altă parte, trebuie să se susțină 
reciproc; subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 20 din GATT, statele membre 
pot adopta măsuri comerciale menite să protejeze mediul, cu condiția să evite utilizarea 
abuzivă a acestor măsuri în scopuri protecționiste; 

6. salută lucrările comitetului OMC privind comerțul și mediul, care este for esențial pentru 
promovarea integrării și întărirea legăturii dintre mediu și comerț;

7. subliniază importanța înlesnirii accesului la bunuri și tehnologii ecologice pentru a realiza 
obiectivele dezvoltării durabile și invită toate părțile participante la negocieri să își 
intensifice eforturile pentru a încheia rapid negocierile privind reducerea sau eliminarea 
barierelor tarifare și netarifare pentru bunurile și serviciile de mediu, pentru a promova 
posibilități de creștere pentru industriile europene;

8. subliniază necesitatea de a face progrese în negocierile privind celelalte puncte ale 
articolului 31 din Declarația de la Doha privind relația dintre regulile existente ale OMC și 
obligațiile comerciale specifice menționate în acordurile multilaterale de mediu (MEA) și 
de a promova o cooperare mai strânsă între secretariatele MEA și comitetele OMC, 
element esențial pentru a asigura dezvoltarea concordantă a regimurilor comerciale și de 
mediu;

9. consideră că un acord multilateral care să includă ansamblul principalilor emițători de 
CO2 ar fi cel mai bun instrument pentru a asigura internalizarea costurilor externe de 
mediu negative legate de CO2 dar că există riscuri să nu poată fi realizat prea curând;
consideră, în consecință, că Uniunea Europeană ar trebui să continue să examineze 
posibilitățile de a implementa instrumente de mediu adecvate, în special un „mecanisme 
de includere a carbonului”, care ar permite, cu respectarea normelor OMC, pe de o parte 
să se combată riscurile de a transfera emisiile de CO2 către țări care nu respectă aceleași 
obiective ca Uniunea în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, pe 
de altă parte, să constituie o pârghie care să impulsioneze toate țările să își asume 
angajamente ferme în acest domeniu;
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10. propune, după negocierea și semnarea acordului internațional privind clima, să se creeze o 
adevărată Organizație mondială a mediului pentru aplica angajamentele asumate și a 
impune respectarea normelor de mediu; această viitoare organizația ar fi, de exemplu, 
sesizată obligatoriu în cazurile de dumping de mediu; 

Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în relațiile comerciale bilaterale

11. susține cu tărie practica includerii clauzelor privind drepturile omului în acordurile 
internaționale ale Uniunii Europene dar reamintește că există în continuare mari probleme 
legate de monitorizarea și implementarea acestor clauze; reamintește că aceste clauze 
trebuie să fie incluse, de asemenea, în toate acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou; salută în acest context introducerea unei astfel de clauze în acordul de liber 
schimb cu Columbia;

12. subliniază că aceeași abordare de includere sistematică ar trebui aplicată la nivelul 
capitolelor privind dezvoltarea durabilă din acordurile bilaterale; consideră, cu toate 
acestea, că obligația aplicării normelor ar putea varia de la o țară la alta, în funcție de 
situația economică, și că o aplicare treptată și flexibilă este prin urmare necesară, ținând 
seama de capacitatea de negociere a partenerului; 

13. subliniază că, în cadrul acordurilor de liber schimb, liberalizările condiționate, cum ar fi 
scurtarea calendarului de eliminare a restricțiilor sau accesul la o piață adițională, în cazul 
în care standardele sociale și de mediu sunt respectate sau nu, ar putea fi luate în 
considerare; 

14. subliniază importanța monitorizării permanente a aplicării acordului, însoțită, în toate 
fazele, de o abordare deschisă și cuprinzătoare: 

a) salută utilizarea studiilor de impact asupra dezvoltării durabile, dar consideră că, 
pentru a asigura o evaluare continuă, acestea nu ar trebui efectuate succesiv, ci odată 
cu aplicarea acordului;  subliniază, de asemenea, că este important să se acționeze pe 
deplin în funcție de rezultatele acestora; 

b) invită Comisia să elaboreze studii de impact privind drepturile omului, care să le 
completeze pe cele referitoare la dezvoltarea durabilă, cu indicatori comerciali 
inteligibili, fondați pe drepturile omului, standardele sociale și de mediu; 

c) solicită celor două părți să prezinte rapoarte periodice privind progresele generale 
realizate în punerea în aplicare a tuturor angajamentelor asumate în urma acordului;

d) subliniază importanța implicării cetățenilor în toate fazele procesului de negociere și 
de monitorizare a acordului și solicită, în acest sens, crearea de forumuri pentru 
dezvoltarea durabilă sau de grupuri consultative în vederea consultării partenerilor 
sociali și a reprezentaților societății civile independente; 

15. recunoaște caracterul obligatoriu al capitolului privind dezvoltarea durabilă din acordurile 
bilaterale negociate în prezent, dar și că importanța acestuia ar putea fi consolidată în 
cazul în care ar cuprinde dispoziții privind:
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a) o procedură de depunere a unei plângeri, deschisă partenerilor sociali și societății 
civile;

b) accesul la o instanță independentă în vederea soluționării litigiilor, cum ar fi grupurile 
de experți selecționați pe baza expertizei acestora în domeniul drepturilor omului, al 
dreptului muncii și mediului și ale căror recomandări ar trebui să facă parte dintr-un 
proces bine definit, care să cuprindă dispoziții referitoarea la aplicarea lor; 

c) accesul, ca și în celelalte părți ale acordului, la un mecanism de soluționare a litigiilor  
care să prevadă amenzi aplicate în scopul îmbunătățirii situației în sectoarele în cauză;

16. subliniază importanța completării acordurilor prin măsuri adiacente, inclusiv măsuri de 
asistență tehnică și programe de cooperare menite să ducă la îmbunătățirea capacității de 
execuție, în special convențiile fundamentale în domeniul drepturilor omului, al 
standardelor sociale și de mediu;

Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în relațiile comerciale unilaterale: 
SPG și SPG +

17. consideră că cele 27 de convenții, a căror ratificare este necesară pentru a se putea 
beneficia de SPG +, reprezintă un ansamblu unic de convenții referitoare la drepturile 
omului, dreptul muncii, dezvoltarea durabilă și buna guvernanță; subliniază că, până în 
prezent, SPG+ a avut un impact pozitiv vizibil în ceea ce privește ratificarea acestor 
convenții, dar unul mai redus în ceea ce privește punerea lor în aplicare și de aceea dorește 
să acorde o atenție mai mare măsurilor adiacente menite să ducă la îmbunătățirea 
capacității de execuție; 

18. consideră că ar trebui să existe o legătură mai strânsă între clauzele privind drepturile 
omului și SPG + cuprinse în acordurile Uniunii Europene cu țările terțe, în special în ceea 
ce privește monitorizarea; 

19. invită Comisia ca, în cursul procesului de revizuire a sistemului SPG +, să adapteze 
criteriile de aplicare ale acestuia pentru a se asigura că țările mai puțin dezvoltate 
beneficiază de acest sistem și să stabilească puncte de comparație, mecanisme și criterii 
transparente de acordare și retragere a preferințelor în cadrul acestui sistem; solicită 
participarea deplină a Parlamentului European de-a lungul întregului proces; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Includerea clauzei privind drepturile omului și aplicarea standardelor sociale și de mediu în 
negocierile internaționale reprezintă probleme complexe care generează disensiuni în rândul 
comunității internaționale. Pe de o parte, țările din Nord denunță dumpingul social și ecologic 
practicat de țările emergente, care constituie o denaturare a concurenței în schimburile 
comerciale; pe de altă parte, țările din Sud bănuiesc că țările din Nord doresc să împiedice 
dezvoltarea lor economică și să se folosească, prin aplicarea acestor standarde, de o formă de 
protecționism disimulat.
Prin urmare, se înțelege că abordarea într-o manieră calmă a aspectelor legate de standarde în 
cadrul instanțelor multilaterale este extrem de dificilă, și cu atât mai mult în cadrul OMC, în 
timp ce clauza socială apare din ce în ce mai frecvent în acordurile comerciale bilaterale.

Se poate constata că în prezent există un dezechilibru din ce în ce mai mare între regulile 
privind comerțul internațional și diferitele norme de drept internațional și de aceea este 
necesar să se exploateze noi piste de reflecție, în special pentru crearea unei adevărate 
coordonări între organizațiile internaționale (OMC) și (OIM).
Uniunea Europeană are un rol determinant în eforturile de a crea o nouă guvernanță mondială 
și în acest scop trebuie să promoveze corelarea politicilor instituțiilor internaționale.

În momentul în care își revizuiește strategia comercială, Uniunea Europeană trebuie, luând în 
considerare această constatare, să reflecteze asupra politicii comerciale pe care dorește să o 
adopte. Dacă dorește cu adevărat să transmită un mesaj clar împotriva protecționismului, 
trebuie să se asigure, de asemenea, de caracterul echitabil al comerțului internațional și de 
faptul că beneficiile sunt reciproce.
Prin politicile pe care le adoptă, și în mod special prin politica comercială, Uniunea trebuie să 
își apere interesele comerciale, respectând propriile norme și valori și asigurând respectarea 
acestora.
Această perspectivă trebuie să ajute diferitele instituții europene să lanseze și să conducă o 
nouă politică comercială, o politică ambițioasă bazată pe fermitate și dialog.

Nu trebuie uitat faptul că în Europa societățile industriale și comerciale europene sunt supuse 
respectării stricte ale standardelor sociale și de mediu. Dacă Uniunea Europeană respectă 
standarde cu caracter obligatoriu, trebuie să poată cere același lucru din partea partenerilor săi
comerciali, și în special din partea țărilor emergente, și să promoveze exigențe de calitate și 
durabilitate, mai ales pentru produsele alimentare care intră pe teritoriul său, în scopul 
păstrării unui comerț solidar și echitabil.
În acest sens, standardele exigente de pe piața unică europeană în materie de sănătate, 
siguranță, mediu și de protecție a lucrătorilor și consumatorilor constituie un model european 
specific, care trebuie să reprezinte o sursă de inspirație la nivel internațional și în contexte
multilaterale și să se reflecte în negocierile acordurilor comerciale bilaterale în curs. În acest 
fel, Uniunea s-ar asigura la un nivel mai global că măsurile externe pe care le pune în aplicare 
prin politica sa comercială și de dezvoltare contribuie cu adevărat la dezvoltarea socială din 
țările terțe cu care întreține relații comerciale.

Găsirea de răspunsuri și prezentarea de propuneri privind această problematică vor ajuta astfel 
cetățenii, care resping sau se tem de negocierile comerciale, să se simtă din nou în mod 
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pozitiv participanți în politica comercială și vor contribui la dezbaterea asupra condițiilor 
echitabile în schimburile comerciale („level playing field”). Se știe că schimburile sunt 
acceptate și considerate pozitive de societate, cu condiția ca acestea să poată contribui la 
îmbunătățirea nivelului de viață. În același fel, creșterea schimburilor comerciale și 
liberalismul sunt percepute în mod pozitiv atunci când nu pun în cauză drepturile sociale și de 
mediu. Uniunea Europeană trebuie deci să găsească un echilibru între o abordare comercială 
restrictivă și una liberală, precum și un compromis între apărarea intereselor sale comerciale 
și dezideratul respectării valorilor universale, cum ar fi aplicarea standardelor sociale și de 
mediu cu caracter obligatoriu.

Pentru a obține acest compromis, Uniunea trebuie să instaureze un dialog cu partenerii săi și 
să găsească un spațiu comun de transmitere a valorilor sale. Prin acest efort de transparență și 
dialog cu privire la noile competențe care i-au fost atribuite prin Tratatul de la Lisabona, 
Parlamentul European joacă un rol esențial, având obligația, în acest sens, să confere 
negocierilor un mandat politic și moral. Parlamentul trebuie, de asemenea, să se pronunțe 
asupra faptului că este necesar ca Uniunea să își apere interesele comerciale și, în același 
timp, să se exprime asupra necesității unui cadru normativ. Parlamentul trebuie să promoveze 
discuțiile deschise și „civice”. Parlamentul mai trebuie să reprezinte instituția care afirmă că 
respectul pentru viață și o muncă decentă este general valabil și că semnificația drepturilor 
sociale și de mediu (drepturile sindicale, lupta împotriva muncii copiilor etc.) au un aspect 
universal.

Problematicii expuse mai sus i se adaugă diferite niveluri de abordare a temei, și anume un 
nivel multilateral și unul unilateral.

I. Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în relațiile comerciale 
multilaterale
Este de o importanță primordială, așa cum s-a afirmat anterior, să se promoveze corelarea 
politicilor instituțiilor internaționale și să se instaureze o nouă guvernanță mondială 
coordonată de Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii și o  
viitoare?) Organizație Mondială a Mediului. Așa cum se cunoaște, este dificilă includerea în 
reglementarea comerțului internațional a normelor exterioare domeniului comercial. De 
asemenea, este posibil ca, tocmai prin consolidarea dialogului cu OIM, unele reguli 
fundamentale legate de respectarea standardelor sociale să poată fi luate în considerare. În 
acest sens, ar trebui ca rolul OIM să poată fi consolidat și ca această organizație să aibă un 
organ de interpretare a standardelor. În afara faptului că este recomandat ca respectarea de 
către toți a principalelor norme ale OIM să fie obligatorie, această organizație ar trebui să fie 
implicată în chestiunile legate de drepturile fundamentale ale muncii în cadrul reglementării 
litigiilor internaționale, cum ar fi litigiile comerciale (formă de trimitere preliminară de către 
OMC către OIM).

Chiar dacă standardele sociale continuă să fie luate în considerare într-o măsură redusă în 
domeniul comerțului, în domeniul mediului în schimb, măsurile comerciale impuse prin 
acordurile multilaterale de mediu (AEM) pentru atingerea obiectivelor de mediu considerate 
„legitime” prin consens multilateral și care nu sunt o simplă restricție disimulată pentru 
comerț, par să fie considerate în prezent excepții prevăzute la articolul XX din GATT. 
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În sfârșit, în ceea ce privește aspectul de mediu, ar trebui creată o organizație mondială 
specifică. Dacă mandatul său este bine definit și clar în comparație cu alte organizații 
internaționale, ca și în cazul OMC, și dacă i se permite să acționeze pe baza unor principii 
admise de comun acord, acestei organizații, denumită Organizația Mondială a Mediului 
(OMM), i-ar putea reveni sarcina definirii și aplicării standardelor de mediu. OMM ar putea 
avea în acest fel responsabilitatea tratării cazurilor de dumping de mediu. 

În ceea ce privește chestiunea drepturilor omului, ar trebui în sfârșit instaurată o cooperare 
mai largă la nivel multilateral între OMC și principalele instituții ale Națiunilor Unite din 
domeniul drepturilor omului. Expertiza Înaltului Comisariat ar putea fi, de exemplu, luată în 
considerare în cadrul panelelor OMC și al organului de apel când se constată cazuri de 
încălcare gravă a drepturilor omului. 

II. Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în relațiile comerciale bilaterale

Chestiunea obligației de a aplica aceste standarde în cadrul acordurilor comerciale bilaterale 
este deosebit de sensibilă și pune în evidență capacitatea Uniunii Europene sau, dimpotrivă, 
incapacitatea sa de a impune aplicarea și respectarea acestor standarde.

În cursul negocierilor bilaterale încheiate recent sau aflate în curs, Uniunea a făcut eforturi în 
vederea includerii standardelor sociale în acordurile de liber schimb, dar se confruntă uneori 
cu o atitudine ostilă din partea unor țări care consideră că aceste standarde constituie bariere 
protecționiste. Uniunea cunoaște, de asemenea, dificultăți în cazul unor țări care, deși 
semnatare ale convențiilor OIM, nu respectă drepturile sindicale.

Cu toate acestea, s-au observat evoluții concrete în cadrul acordurilor de liber schimb (ALS) 
cu negocierea capitolelor referitoare la dezvoltarea durabilă. Un principiu de bază al anumitor 
acorduri de liber schimb este angajamentul părților de a respecta drepturile omului și 
dezvoltarea unei economii durabile bazate pe protecția și promovarea drepturilor lucrătorilor 
și a celor de mediu. 

În schimb, pentru ca aceste capitole referitoare la dezvoltarea durabilă să poată fi respectate 
de cele două părți, ar trebui discutată stabilirea unor mecanisme de supraveghere reciprocă și 
a unor stimulente. Ar putea fi luate în considerare, de exemplu, liberalizările condiționate, 
cum ar fi scurtarea calendarului de eliminare a restricțiilor sau accesul la o piață adițională, în 
cazul în care o anumită normă socială este respectată sau nu. Ar fi necesar, de asemenea, un
„cursor” de exigențe, variabil în funcție de țară și situația ei economică, care să permită 
impunerea treptată și flexibilă a respectării standardelor sociale și de mediu. 

În sfârșit și mai ales, trebuie consolidate grupele de arbitraj, forumurile de schimburi și dialog, 
care să permită o implicare mai mare a societății civile și care să aibă în timp un veritabil 
efect de pârghie asupra politicilor interne ale țărilor partenere. O posibilitate ar fi crearea de 
„observatoare” bilaterale comune pentru a oferi un forum de schimburi de vederi între 
guverne, Parlamentul European, partenerii sociali și societatea civilă în sensul larg. În fine, 
trebuie invitată Comisia să elaboreze studii de impact privind drepturile omului, care să le 
completeze pe cele referitoare la dezvoltarea durabilă, cu indicatori comerciali inteligibili, 
fondați pe drepturile omului, standardele sociale și de mediu.
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III. Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în relațiile comerciale 
unilaterale: SPG și SPG +

Aceste instrumente permit promovarea principiilor și drepturilor fundamentale ale Uniunii 
Europene. SPG, care permite Uniunii să acorde unilateral preferințe comerciale, s-a 
birocratizat într-o măsură foarte mare, criteriile sale de atribuire și de retragere a preferințelor 
nefiind foarte transparente. De asemenea, ar trebui ca Uniunea, cu ocazia reexaminării 
regulamentului SPG, să poată identifica mai bine beneficiarii, ținând seama, de exemplu, de 
nivelul lor de dezvoltare, și să poată asigura monitorizarea angajamentelor țărilor în cauză 
referitoare la aspecte legate de drepturile omului și la standardele sociale și de mediu. Comisia 
ar putea, în sfârșit, să analizeze posibilitatea stabilirii unui cadru de cooperare între Uniune și 
țările beneficiare ale sistemului SPG pentru a facilita desfășurarea anchetelor și urmărirea 
cazurilor litigioase, precum și a introducerii unui număr mai mare de măsuri adiacente.


