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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale 
internaţionale (2009/2201(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 12, 21, 28, 29, 30 şi 31 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

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

– având în vedere articolele 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 şi 218 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere orientările OCDE pentru întreprinderile multinaţionale, Declaraţia 
tripartită a Organizaţiei Internaţionale a Muncii de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaţionale şi politica socială, precum şi codurile de conduită adoptate 
sub egida unor organizaţii internaţionale precum Organizaţia pentru Alimentaţie şi
Agricultură (FAO), Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Banca Mondială, dar şi eforturile 
depuse sub auspiciile Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare 
(UNCTAD) în ceea ce priveşte activităţile întreprinderilor din ţările în curs de dezvoltare,

– având în vedere iniţiativa „Global Compact” a Naţiunilor Unite, lansată în septembrie 
2000, şi raportul Secretarului General al ONU „Către parteneriate globale – Cooperare 
consolidată între Naţiunile Unite şi toţi partenerii implicaţi, în special sectorul privat” din 
10 august 2005 [05-45706 (E) 020905], şi având în vedere anunţul „Global Compact” şi al 
Iniţiativei de Raportare Globală a Naţiunilor Unite din 9 octombrie 2006, precum şi 
principiile privind investiţiile responsabile lansate în ianuarie 2006 de Naţiunile Unite şi 
coordonate de Iniţiativa Financiară a PNUM şi „Global Compact”,

– având în vedere standardele ONU privind responsabilităţile societăţilor transnaţionale şi 
ale altor întreprinderi comerciale în domeniul drepturilor omului, adoptate în decembrie 
20031,

– având în vedere Iniţiativa de Raportare Globală (Global Reporting Initiative - GRI) 
lansată în 19972 şi orientările actualizate ale grupului G3 pentru elaborarea rapoartelor 
privind dezvoltarea durabilă, publicate la 5 octombrie 2006,

– având în vedere rezultatele reuniunii la nivel înalt a ONU pe tema dezvoltării durabile, 
organizată în 2002 la Johannesburg, în special apelul lansat în favoarea iniţiativelor în 
materie de responsabilitate socială a întreprinderilor, precum şi concluziile Consiliului din 
3 decembrie 2002 privind acţiunile ulterioare reuniunii la nivel înalt3,

                                               
1 Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) al ONU.
2 www.globalreporting.org
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement
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– având în vedere raportul Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului privind responsabilitatea în materie de drepturile omului a societăţilor 
transnaţionale şi a altor întreprinderi din 15 februarie 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

– având în vedere raportul Reprezentantului special al Secretarului General pentru drepturile 
omului şi societăţile transnaţionale şi alte întreprinderi, intitulat „Promovarea şi protejarea 
tuturor drepturilor omului, civile, politice, economice, sociale şi culturale, inclusiv a 
dreptului la dezvoltare”, din 7 aprilie 2008 (A/HRC/8/5 2008), 

– având în vedere sistemele de referinţă şi mecanismele de certificare şi de etichetare care 
vizează comportamentul întreprinderilor în materie de dezvoltare durabilă, schimbări 
climatice sau reducerea sărăciei, precum standardul SA 8000, care se referă la interzicerea 
exploatării prin muncă a copiilor, şi normele AFNOR şi ISO în materie de dezvoltare 
durabilă,

– având în vedere procesul de la Kimberley privind controlul comerţului cu diamante brute,

– având în vedere crearea în Danemarca a Centrului guvernamental pentru RSI, care 
coordonează iniţiativele guvernului în favoarea RSI şi elaborează instrumente practice 
destinate întreprinderilor1,

– având în vedere Pactul internaţional referitor la drepturile economice, sociale şi culturale 
din 1966, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor din 1979, proiectul de declaraţie a Naţiunilor Unite privind drepturile popoarelor 
indigene din 1994 şi Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 
1989,

– având în vedere convenţiile internaţionale privind mediul, precum Protocolul de la 
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon (1987), Convenţia de la Basel 
privind controlul transporturilor transfrontaliere de deşeuri periculoase (1999), Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea (2000) şi Protocolul de la Kyoto (1997), 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 14 martie 2003 privind cartea verde 
intitulată „Promovarea unui cadru european pentru responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”,

– având în vedere raportul final şi recomandările Forumului european multilateral privind 
RSI din 29 iunie 2004, inclusiv cea de-a şaptea recomandare care promovează stabilirea 
cadrului juridic adecvat,

– având în vedere Convenţia de la Bruxelles din 1968, astfel cum a fost consolidată prin 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa 
judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială,2

– având în vedere cartea verde a Comisiei intitulată „Promovarea unui cadru european 
pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2001)0366), reluată ulterior în 

                                               
1 http://www.csrgov.dk
2 JO L 12, 16.1.2001, p. 1.
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cartea albă intitulată „Comunicarea Comisiei privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: contribuţia întreprinderilor la dezvoltarea durabilă” (COM(2002)0347),

– având în vedere recomandarea Comisiei din 30 mai 2001 privind luarea în considerare a 
aspectelor de mediu în conturile şi rapoartele de gestiune ale societăţilor comerciale: 
înscrierea contabilă, evaluarea şi publicarea informaţiilor [publicată sub numărul 
C(2001)1495]1,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 mai 2004 intitulată „Dimensiunea socială a 
globalizării – contribuţia politicii UE la extinderea beneficiilor pentru toţi” 
(COM(2004)0383),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 22 martie 2006 adresată Parlamentului 
European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European intitulată „Punerea în 
aplicare a parteneriatului pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă: a face din Europa 
un pol al excelenţei în domeniul responsabilităţii sociale a întreprinderilor” 
(COM(2006)0136), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 24 mai 2006 intitulată „Promovarea muncii 
decente pentru toţi - contribuţia UE la punerea în aplicare a agendei pentru munca decentă 
în lume” (COM(2006)0249),

– având în vedere sistemul de preferinţe generalizate (SPG), intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2006, care acordă acces liber, fără plata unor drepturi vamale, sau reduceri tarifare pentru 
un număr mai mare de produse şi include, de asemenea, un nou stimulent pentru ţările 
vulnerabile confruntate cu nevoi comerciale, financiare sau de dezvoltare specifice,

– având în vedere punctul 6 din acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Coreea 
de Sud, semnat în octombrie 2009, conform căruia „părţile se străduiesc să faciliteze şi să 
promoveze comerţul cu bunuri care contribuie la dezvoltarea durabilă, inclusiv cele 
reglementate de sisteme cum ar fi comerţul echitabil şi etic, precum şi cele care implică 
responsabilitatea socială a întreprinderilor şi obligaţia acestora de a-şi asuma 
răspunderea”,

– având în vedere articolul 270 alineatul (3) din acordul de liber schimb dintre Uniunea 
Europeană şi Columbia şi Peru, semnat în martie 2010, conform căruia părţile au convenit 
să promoveze bunele practici comerciale legate de responsabilitatea socială a 
întreprinderilor şi „recunosc că existenţa unor mecanisme flexibile, voluntare şi bazate pe 
stimulente poate contribui la asigurarea coerenţei între practicile comerciale şi obiectivele 
dezvoltării durabile”,

– având în vedere rezoluţia Consiliului din 3 decembrie 2001 privind acţiunile ulterioare 
cărţii verzi privind responsabilitatea socială a întreprinderilor2,

– având în vedere rezoluţia Consiliului din 10 ianuarie 2003 privind responsabilitatea 
socială a întreprinderilor1,

                                               
1 JO L 156, 13.6.2001, p. 33.
2 JO C 86, 10.4.2002, p. 3.



PE448.821v01-00 6/16 PR\830303RO.doc

RO

– având în vedere rezoluţia Consiliului din 6 februarie 2003 privind responsabilitatea socială 
a întreprinderilor2,

– având în vedere Decizia 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile 
directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, care 
recomandă statelor membre să stimuleze întreprinderile să dezvolte RSI3,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 iunie 2010 privind munca copiilor4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)5,

– având în vedere Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi ale 
altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare6,

– având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de 
bunuri şi de servicii7,

– având în vedere Rezoluţia sa din 15 ianuarie 1999 privind normele comunitare aplicabile 
întreprinderilor europene care desfăşoară activităţi în ţările în curs de dezvoltare: către un 
cod de conduită european8, care recomandă crearea unui cod european de conduită model, 
susţinut de un dispozitiv european de monitorizare,

– având în vedere Rezoluţia sa din 25 octombrie 2001 privind deschiderea şi democraţia în 
comerţul internaţional9 care solicită respectarea de către OMC a standardelor sociale 
fundamentale ale OIM, precum şi acceptarea de către OMC a deciziilor OIM, inclusiv a 
eventualelor solicitări de sancţionare pentru încălcări grave ale standardelor sociale 
fundamentale,

– având în vedere Rezoluţia sa din 4 iulie 2002 privind comunicarea Comisiei către 
Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social, intitulată „Promovarea 
normelor de muncă fundamentale şi îmbunătăţirea guvernării sociale în contextul 
globalizării”10,

                                                                                                                                                  
1 JO C 39, 18.2.2003, p. 3-4.
2 JO C 39, 18.2.2003, p. 3.
3 JO L 205, 6.8.2005, p. 21-27.
4 Concluziile Consiliului din 14.6.2010 privind munca copiilor, 10937/1/10.
5 JO L 114, 24.4.2001, p. 1; versiunea actuală: 32001R0761 – RO - 1.1.2007.
6 JO L 178, 17.7.2003, p. 16.
7 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
8 JO C 104, 14.4.1999, p. 180.
9 JO C 112, 9.5.2002, p. 207.
10 JO C 271 E, 12.11.2003, p. 598.
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– având în vedere Rezoluţia sa din 13 mai 2003 privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: contribuţia întreprinderilor la dezvoltarea durabilă1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 5 iulie 2005 privind exploatarea copiilor în ţările în curs 
de dezvoltare, şi în special exploatarea copiilor prin muncă2,

- având în vedere Rezoluţia sa din 15 noiembrie 2005 privind dimensiunea socială a 
globalizării3, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 iulie 2006 privind comerţul echitabil şi dezvoltarea4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 13 martie 2007 privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: un nou parteneriat5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru 
toţi6, în care solicită includerea de standarde sociale, în cadrul promovării muncii decente, 
în acordurile comerciale ale UE, în special în acordurile bilaterale,

– având în vedere audierea pe tema responsabilităţii sociale a întreprinderilor în comerţul 
internaţional organizată la 23 februarie 2010 de Parlamentul European,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional (A7–0000/2010) şi avizul 
Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (PE 439.376v02-00, 
EMPL_AD(2010)439376), 

A. întrucât întreprinderile multinaţionale şi filialele lor sunt principalii actori ai globalizării 
economice şi ai schimburilor comerciale internaţionale;

B. întrucât orientările OCDE pentru întreprinderile multinaţionale sunt recomandări pe care 
guvernele le adresează întreprinderilor şi care prezintă standarde voluntare privind 
practicile responsabile, cu respectarea legislaţiei aplicabile, în special în materie de 
ocupare a forţei de muncă, relaţiile cu partenerii sociale, drepturile omului, mediul, 
protecţia consumatorului, lupta împotriva corupţiei şi a evaziunii fiscale;

C. întrucât Declaraţia tripartită a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind întreprinderile 
multinaţionale este destinată să orienteze guvernele, întreprinderile multinaţionale, 
lucrătorii din domenii precum ocuparea forţei de muncă, formarea, condiţiile de muncă şi 
relaţiile profesionale, incluzând angajamentul statelor să respecte şi să promoveze cele 
patru norme fundamentale ale muncii: libertatea de asociere şi dreptul la negociere 

                                               
1 JO C 67 E, 17.3.2004, p. 73.
2 JO C 157 E, 6.7.2006, p. 84.
3 JO C 280 E, 18.11.2006, p. 65.
4 Texte adoptate, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
5 JO C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
6 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.



PE448.821v01-00 8/16 PR\830303RO.doc

RO

colectivă, eliminarea tuturor formelor de muncă forţată, abolirea exploatării prin muncă a 
copiilor şi eliminarea discriminării în materie de ocupare a forţei de muncă;

D. întrucât întreprinderile multinaţionale trebuie să se angajeze să respecte pactul mondial al 
Naţiunilor Unite, sau „Global Compact”, care conţine zece principii în domeniul 
drepturilor omului, al standardelor sociale fundamentale, al abordării prudente a 
problemelor de mediu şi al luptei împotriva corupţiei;

E. întrucât Comisia Europeană a prezentat în comunicarea sa din 2006 obiectivul de a face 
din Uniunea Europeană „un pol al excelenţei în materie de responsabilitate socială a 
întreprinderilor”, RSI fiind prezentată ca „un aspect al modelului social european” şi 
constituind „un mijloc de apărare a solidarităţii, coeziunii şi egalităţii de şanse în contextul 
unei concurenţe mondiale sporite”; 

F. întrucât, în conformitate cu tratatele, politica comercială trebuie să fie organizată în 
conformitate cu obiectivele Uniunii Europene, inclusiv cu obiectivele sale sociale, de 
mediu şi de ajutor pentru dezvoltare;

G. întrucât Uniunea Europeană condiţionează deja acordarea anumitor preferinţe comerciale 
de ratificarea de către partenerii săi a principalelor convenţii ale OIM şi întrucât s-a 
angajat, încă din 2006, să promoveze respectarea muncii decente prin intermediul tuturor 
politicilor sale externe, inclusiv al politicii sale comerciale;

H. întrucât acordurile sale bilaterale de liber schimb conţin acum un capitol consacrat 
dezvoltării durabile ce include obiective de mediu şi sociale şi respectarea normelor în 
acest domeniu;

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI constituie o formă de dumping social şi de mediu în 
detrimentul, în special, al întreprinderilor şi al lucrătorilor din Europa, care, la rândul lor, 
trebuie să respecte standarde sociale, de mediu şi fiscale mai stricte;

J. întrucât ar fi normal ca multinaţionalele europene care îşi relocalizează unităţile de 
producţie în ţările cu salarii reduse şi obligaţii de mediu mai puţine să poată fi trase la 
răspundere, inclusiv în faţa instanţelor europene, pentru eventualele daune de mediu şi 
sociale provocate de filialele şi lanţurile lor de aprovizionare în aceste ţări;

K. întrucât capitolul 13 din acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Coreea de 
Sud şi articolul 270 alineatul (3) din acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi 
Columbia şi Peru conţin deja o menţiune, chiar dacă limitată, referitoare la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor;

L. întrucât responsabilitatea socială a întreprinderilor, pe de o parte, şi clauzele sociale şi de 
mediu din acordurile comerciale, pe de altă parte, vizează acelaşi obiectiv privind o 
economie care să respecte nevoile umane şi mediul şi o globalizare mai corectă, mai 
socială, mai umană şi care să servească efectiv dezvoltarea durabilă;
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M. întrucât, până în prezent, între normele din domeniul comerţului şi responsabilitatea 
socială a întreprinderilor nu a existat sau a existat o legătură foarte slabă, dar ar fi mult de 
câştigat dacă s-ar reuşi combinarea normelor din domeniul comerţului cu obiectivele RSI,

1. constată că, după criza climatică, energetică şi alimentară, criza financiară internaţională a 
antrenat peste tot o criză socială care a sporit necesitatea unor norme noi puternice, astfel 
încât economia mondială să fie mai bine încadrată şi să nu se dezvolte în detrimentul 
nevoilor umane şi al nevoilor societăţii; consideră că nici comerţul internaţional, care stă 
la baza globalizării, nu este scutit de îndeplinirea acestei cerinţe;

2. constată, de asemenea, că globalizarea este însoţită de o concurenţă sporită între ţări 
pentru a atrage investitorii străini şi de o intensificare a concurenţei între întreprinderi, 
care uneori a dus la comiterea unor abuzuri grave în materie de drepturile omului, drepturi 
sociale şi daune aduse mediului; 

3. reaminteşte că principiile care definesc RSI şi care sunt unanim recunoscute la nivel 
internaţional, atât în cadrul OCDE, al OIM, cât şi al Naţiunilor Unite, vizează 
comportamentul responsabil aşteptat din partea întreprinderilor, în special în materie de 
ocupare a forţei de muncă, relaţii sociale, drepturile omului, mediu, protecţia 
consumatorilor şi transparenţa în ceea ce-i priveşte, luptă împotriva corupţiei şi fiscalitate;

4. reaminteşte că promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor este un obiectiv 
susţinut de Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană consideră că Uniunea trebuie să se 
asigure că politicile externe pe care le pune în aplicare şi practicile întreprinderilor 
europene care investesc în ţări terţe contribuie efectiv la dezvoltarea durabilă şi la 
dezvoltarea socială în aceste ţări;

5. reaminteşte că politica comercială este un instrument în serviciul obiectivelor globale ale 
Uniunii Europene şi că, în conformitate cu articolul 207 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, politica comercială a Uniunii Europene se desfăşoară „în cadrul 
principiilor şi al obiectivelor acţiunii externe a Uniunii”, iar, în temeiul articolului 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, ea trebuie să contribuie în special la „dezvoltarea 
durabilă a planetei, solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, comerţul liber şi 
echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia drepturilor omului şi, în special, a drepturilor 
copilului, precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului internaţional, inclusiv 
respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite”;

6. consideră, având în vedere rolul major jucat de întreprinderile mari, filialele şi lanţurile lor 
de aprovizionare în comerţul internaţional, că responsabilitatea socială şi de mediu a 
întreprinderilor trebuie să devină o dimensiune a acordurilor comerciale ale Uniunii 
Europene;

7. consideră că clauzele sociale ale acordurilor comerciale vor fi consolidate de RSI, care 
vizează comportamentul întreprinderilor, în timp ce RSI va fi susţinută de forţa 
acordurilor comerciale, în special a cadrului de supraveghere pe care îl stabilesc pentru 
punerea în aplicare a principiilor care le reglementează;

Integrarea RSI în sistemul de preferinţe generalizate SPG şi SPG+
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8. solicită ca principiile RSI să fie integrate în regulamentul SPG şi SPG+ cu ocazia 
revizuirii sale viitoare; solicită Comisiei să se asigure că întreprinderile transnaţionale, 
indiferent dacă îşi au sau nu sediul social în Uniunea Europeană, ale căror filiale sau 
lanţuri de aprovizionare se află în ţările care participă la regimul SPG, şi în special la 
SPG+, să respecte obligaţiile lor legale, la nivel naţional şi internaţional, în materie de 
drepturile omului, de standarde sociale şi de reglementare în domeniul mediului; doreşte 
ca Uniunea Europeană şi statele semnatare şi beneficiare ale SPG să fie obligate să se 
asigure că întreprinderile respectă aceste obligaţii şi solicită să fie vorba despre o 
dimensiune obligatorie a SPG;

9. consideră că un sistem SPG+ reînnoit ar trebui, în egală măsură, să interzică „host-country 
agreements”, acorduri încheiate cu o lipsă totală a transparenţei între anumite întreprinderi 
multinaţionale şi ţările gazdă, beneficiare ale SPG+, pentru a scăpa de cerinţele normative 
din aceste ţări, şi care sunt în mod evident împotriva RSI;

Studii de impact noi

10. solicită Comisiei Europene să elaboreze un model nou de studii de impact pentru a se 
asigura că, înainte de semnarea unui acord comercial şi ulterior, statele care devin 
partenere ale Uniunii Europene respectă cu adevărat obligaţiile care le revin în materie de 
drepturile omului, standardele sociale fundamentale şi protecţia mediului; solicită, de 
asemenea, efectuarea unor studii de impact privind efectele acordurilor comerciale pe plan 
social şi la nivelul mediului în ţările partenere şi în sectoarele vulnerabile ale acestor ţări, 
aceste studii trebuind efectuate şi înainte de semnarea şi punerea în aplicare a unui acord;

Clauze referitoare la RSI în toate acordurile comerciale încheiate de Uniunea 
Europeană 

11. propune, la nivel mai general, ca toate acordurile comerciale viitoare negociate de Uniune, 
inclusiv acordurile de investiţii şi acordurile de achiziţii publice, să conţină un capitol 
privind dezvoltarea durabilă, inclusiv o clauză privind RSI; 

12. propune ca această „clauză RSI” să conţină:

a. un angajament reciproc al celor două părţi de a promova RSI în cadrul acordului şi al 
schimburilor lor comerciale; 

b. stimulente pentru a încuraja întreprinderile să-şi asume angajamente în materie de 
RSI, negociate împreună cu toate părţile interesate ale întreprinderii, inclusiv 
sindicatele, organizaţiile de consumatori şi colectivităţile locale interesate;

c. deschiderea unor „puncte de contact” precum cele puse în aplicare în cadrul OCDE 
pentru promovarea informării referitoare la RSI şi a transparenţei şi pentru 
recepţionarea eventualelor plângeri şi mărturii referitoare la cazurile de nerespectare a 
RSI, în cooperare cu societatea civilă;
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d. o obligaţie de transparenţă şi de raportare pentru întreprinderile şi grupurile de 
întreprinderi, adică publicarea anuală a bilanţului lor în materie de RSI într-un 
document cu caracter public; 

e. o obligaţie de diligenţă pentru întreprinderi şi grupurile de întreprinderi, adică 
obligaţia de a lua măsuri anticipative pentru a identifica şi preveni orice încălcare a 
drepturilor omului şi a drepturilor de mediu, corupţia sau evaziunea fiscală, inclusiv în 
filialele şi lanţurile lor de aprovizionare, cu alte cuvinte în sfera lor de influenţă;

f. un mecanism de examinare în caz de încălcare demonstrată a angajamentelor asumate 
în materie de RSI, în cadrul acordului comercial; trebuie să se poată efectua anchete de 
către autorităţile competente ale celor două părţi, dar şi de către experţi independenţi, 
după modelul anchetelor întreprinse în cadrul programelor OIM1; în caz de încălcare 
gravă, părţile ar putea să iniţieze acţiuni de denunţare în mod public şi să solicite 
sancţiuni comerciale proporţionate;

g. un mecanism de cooperare judiciară între Uniune şi ţările partenere pentru a se asigura 
de respectarea reală de către întreprinderi a legislaţiei şi convenţiilor internaţionale 
pertinente în materie de RSI; cele două părţi ar trebui să se angajeze să favorizeze 
cooperarea judiciară transnaţională, să faciliteze accesul la justiţie pentru victimele 
acţiunilor unor întreprinderi sau societăţi care se află în sfera lor de influenţă şi să 
susţină dezvoltarea unor proceduri şi instituţii judiciare competente în acest sens; 

13. propune crearea unui comitet parlamentar de monitorizare pentru fiecare ALS, după 
modelul celui prevăzut în APE, loc de informare şi de dialog între deputaţii în Parlamentul 
European și membrii parlamentelor din statele partenere; adaugă că acest comitet de 
monitorizare a ALS ar putea, în special, să asigure punerea în aplicare a capitolului 
referitor la dezvoltarea durabilă şi a clauzei RSI, să formuleze recomandări destinate 
comitetului mixt al ALS, în special în ceea ce priveşte studiile de impact, şi în cazul 
nerespectării drepturilor omului, a drepturilor sociale sau a convenţiilor din domeniul 
mediului; 

Promovarea RSI în politicile comerciale la nivel multilateral

14. solicită Comisiei să promoveze luarea în considerare a RSI în politicile comerciale la nivel 
multilateral, în cadrul forumurilor internaţionale care au susţinut RSI, în special OCDE şi 
OIM, precum şi în cadrul OMC în perspectiva post-Doha;

15. solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea unor relaţii noi între agenţiile multilaterale 
responsabile cu standardele sociale şi de mediu şi OMC, pentru a asigura o coerenţă mai 
mare la scară internaţională între politicile comerciale şi obiectivele de dezvoltare 
durabilă;

16. sprijină din nou crearea, în cadrul OMC, a unui comitet pentru comerţ şi muncă decentă, 
după modelul comitetului pentru comerţ şi dezvoltare, unde să poată fi dezbătute în mod 
special chestiunile privind standardele sociale şi RSI în legătură cu comerţul internaţional; 
propune din nou adaptarea procedurii de soluţionare a litigiilor pentru a permite, în 

                                               
1 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/ )
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cazurile care implică chestiuni legate de convenţii internaţionale în domeniul mediului sau 
social, ca grupurile speciale („panels”) sau organul de apel să ţină cont de avizul 
organizaţiilor internaţionale competente şi ca acest aviz să fie făcut public;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Preşedintelui 
Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum şi Comitetului Economic şi Social 
European, parlamentelor naţionale ale Uniunii Europene, Conferinţei parlamentare privind 
OMC şi Conferinţei internaţionale a muncii.
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EXPUNERE DE MOTIVE

O politică comercială în serviciul obiectivelor globale ale Uniunii Europene

După criza climatică, energetică şi alimentară, criza financiară internaţională, care a antrenat 
peste tot o criză socială, nu a făcut decât să sporească necesitatea unor norme puternice pentru 
a asigura faptul că economia mondială este mai bine gestionată şi nu se dezvoltă în 
detrimentul societăţilor. Comerţul internaţional, care stă la baza globalizării, nu face excepţie 
de la această necesitate.

Pentru toţi cetăţenii, din întreaga lume, dezvoltarea comerţului internaţional nu se justifică, în 
fapt, decât dacă contribuie la dezvoltarea economică, la ocuparea forţei de muncă şi la 
îmbunătăţirea nivelului de trai. Numai cu această condiţie deschiderea schimburilor 
comerciale este percepută ca pozitivă şi este acceptată. În schimb, ea provoacă o rezistenţă 
foarte puternică atunci când are loc cu preţul distrugerii locurilor de muncă sau subminează 
condiţiile de trai, drepturile sociale şi mediul.

Politica comercială nu poate fi, aşadar, redusă la interesele imediate ale unor actori 
economici. Pentru Europa, politica comercială trebuie să fie în conformitate cu ansamblul 
obiectivelor Uniunii, în special cu cele ale politicii sale externe, reprezentând unul dintre 
instrumentele acesteia pentru promovarea poziţiei sale privind reglementarea într-o lume 
globalizată. În primul rând, nu este nelegitim ca Europa să se asigure că politica sa comercială 
nu subminează, ci, dimpotrivă, contribuie la apărarea modelului său social şi a politicii sale în 
domeniul mediului. 
În această privinţă, trebuie subliniat faptul că Uniunea Europeană condiţionează deja 
acordarea anumitor preferinţe comerciale pentru unele ţări terţe de ratificarea de către acestea 
a principalelor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a mai multor tratate ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului (Pactul internaţional privind 
drepturile civile şi politice, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi 
culturale, Convenţia privind abolirea muncii forţate etc.). De asemenea, ea s-a angajat, din 
2006, să promoveze „munca decentă”, obiectiv al OIM şi al ONU, prin intermediul tuturor 
politicilor sale externe, inclusiv al politicii comerciale. În cele din urmă, acordurile sale 
bilaterale de liber schimb includ acum un capitol privind dezvoltarea durabilă, care conţine un 
set de obiective sociale şi de mediu. Din ce în ce mai des, acordurile comerciale semnate de 
UE se înscriu, de altfel, în acorduri de parteneriat sau de asociere mai ample care includ o 
cooperare politică şi angajamente în materie de dezvoltare durabilă şi drepturile omului. Prin 
urmare, este clar că, în principiu, comerţul nu trebuie să fie separat de celelalte politici interne 
sau externe ale Uniunii Europene.
Unul dintre motivele acestei abordări, care nu este caracteristică numai Europei, este legat în 
special de înţelegerea faptului că liberalizarea comerţului are efecte economice şi sociale 
foarte diferite, care trebuie să fie controlate şi uneori chiar contrabalansate, deoarece 
întotdeauna dă naştere la învingători şi învinşi. Dezvoltarea comerţului internaţional nu este în 
beneficiul tuturor decât atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii, deoarece câştigurile în 
fiecare dintre ţări nu sunt niciodată distribuite în mod egal între diferitele sectoare ale 
societăţii şi ale economiei. De aici rezultă necesitatea încadrării schimburilor comerciale 
deschise, a condiţiilor acestora, a ritmului lor, necesitate resimţită şi mai puternic odată cu 
accelerarea globalizării. 
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Mai mult decât atât, liberalizarea comerţului internaţional a fost însoţită de o concurenţă 
acerbă între ţări pentru a atrage investitorii străini şi de o intensificare a concurenţei între 
întreprinderi. Acest lucru a dus mult prea des la abuzuri în domeniul condiţiilor de muncă, al 
libertăţilor democratice, precum şi la daune aduse mediului. Exemplele sunt foarte 
numeroase.
Există, aşadar, din motive de coerenţă, pentru Europa şi pentru comunitatea internaţională 
necesitatea stringentă de a include în normele schimburilor comerciale garanţii reale în 
materie de dezvoltare durabilă şi drepturi sociale. Această necesitate, care este în concordanţă 
cu obiectivele Naţiunilor Unite, precum şi cu cele ale Uniunii Europene, răspunde aşteptărilor 
înalte ale cetăţenilor europeni. Ea implică, de asemenea, o anumită concepţie a 
responsabilităţii întreprinderilor în domeniul social şi al mediului. 
Printre acestea, societăţile transnaţionale sunt cele care joacă rolul cel mai important în 
comerţul mondial. Acestea au profitat de pe urma deschiderii pieţelor pentru a externaliza o 
parte din producţie şi pentru a-şi diversifica lanţul lor de aprovizionare din ţări cu costuri de 
producţie mici şi mai puţin reglementate. Comportamentul la care ne aşteptăm din partea lor 
în materie de RSI vizează, prin urmare, şi filialele şi subcontractanţii acestora situaţi în aceste 
ţări, unde îşi organizează o mare parte a schimburilor comerciale cu Europa. 

O provocare triplă cu acelaşi obiectiv
Promovarea responsabilităţii sociale şi de mediu a întreprinderilor (RSI) în cadrul 
schimburilor comerciale implică, în esenţă, trei provocări majore pentru Europa: 
O provocare morală: deseori, propriile noastre întreprinderi sunt cele ale căror comportament 
trebuie să se schimbe pentru a deveni responsabile în ceea ce priveşte principiile sociale şi de 
mediu, în special atunci când activează în ţări terţe în curs de dezvoltare. 

O provocare economică şi socială: nerespectarea principiilor RSI constituie o formă de 
dumping social şi de mediu în detrimentul producţiilor şi al lucrătorilor din Europa care, la 
rândul lor, trebuie să respecte norme sociale, de mediu şi fiscale mai stricte. 
O provocare politică: cea a coerenţei politicilor noastre în cadrul globalizării şi a rolului 
Uniunii Europene de la care cetăţenii se aşteaptă, de asemenea, să fie o protecţie într-o lume 
nereglementată. 

Combinarea normelor comerţului internaţional şi RSI
Până acum, comerţul şi responsabilitatea socială a întreprinderilor nu s-au întâlnit deloc sau 
aproape deloc. Motivul este uşor de înţeles: comerţul internaţional este reglementat de 
acorduri între state care stabilesc norme juridice obligatorii pentru acestea; responsabilitatea 
socială a întreprinderilor se bazează pe norme neobligatorii la care întreprinderile aderă în 
mod voluntar.
Dacă ar reuşi o combinare a normelor comerţului şi a angajamentelor asumate de întreprinderi 
în privinţa responsabilităţii sociale, acest lucru ar însemna totuşi un impuls puternic, astfel 
încât practicile întreprinderilor şi respectarea normelor sociale şi de mediu de către statele 
semnatare ale acordurilor comerciale cu UE să avanseze.

RSI, o idee care se impune...
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RSC are deja o istorie îndelungată, de la orientările OCDE lansate în 1976 cu sprijinul 
mişcării sindicale, urmate de Declaraţia tripartită a OIM de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaţionale şi politica socială, până la Pactul mondial al Naţiunilor Unite, 
sau „Global Compact”, lansat în 2000 de Kofi Annan. Orientările au stabilit un set de 
recomandări pe care guvernele le adresează întreprinderilor multinaţionale şi care vizează în 
special ocuparea forţei de muncă şi relaţiile cu partenerii sociali, drepturile omului, mediul, 
lupta împotriva corupţiei, protecţia consumatorului, concurenţa sau evaziunea fiscală.
De atunci, au fost lansate numeroase iniţiative pentru a crea mecanisme de monitorizare a 
acestor coduri de bună conduită, precum şi etichete de certificare a angajamentelor asumate 
de întreprinderi în domeniul RSI.
Uniunea Europeană a abordat chestiunea într-o carte verde publicată în 2001, urmată de o 
carte albă şi de crearea unui forum multilateral privind RSI pentru a promova un cadru 
european şi o strategie în favoarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor. Importante 
companii europene s-au implicat în cadrul „RSI Europa”, creată în 1995 în urma unei 
iniţiative a lui Jacques Delors. 
Astăzi, în conformitate cu comunicarea sa din 2006 pe această temă, Comisia consideră RSI 
ca fiind un aspect al modelului social european ce reprezintă un mijloc de apărare a 
solidarităţii, a coeziunii şi a egalităţii de şanse în contextul unei concurenţei mondiale 
crescute. Scopul declarat este de a face din UE „un pol al excelenţei” în materie de 
responsabilitate socială şi de a se asigura că politicile externe pe care UE le pune în aplicare şi 
întreprinderile europene care investesc în ţările terţe contribuie efectiv la dezvoltarea socială. 
Parlamentul European, la rândul său, a adoptat mai multe rapoarte şi propuneri pentru a 
consolida RSI, pe de o parte, şi anume rezoluţiile din 1999, din 2003 şi mai ales raportul 
Howitt din martie 2007, şi pentru a întări standardele sociale şi de mediu în acordurile 
comerciale ale Uniunii Europene, pe de altă parte, şi anume rapoartele Désir din octombrie 
2001 şi Désir şi Panayatopoulos din mai 2007. 

... şi care trebuie să-şi găsească locul în acordurile comerciale ale UE
RSI şi clauzele sociale şi de mediu din acordurile comerciale urmăresc îndeplinirea aceluiaşi 
obiectiv: o globalizare mai justă, mai socială, mai umană, care să servească dezvoltării 
durabile. Dar, în prezent, ele urmează două linii paralele.1
Când se vor întâlni, departe de a-şi face rău, ele se vor consolida în mod reciproc. Clauzele 
sociale comerciale se vor consolida prin contribuţia RSI care vizează comportamentul 
întreprinderilor. În ceea ce priveşte RSI, aceasta va fi susţinută de forţa acordurilor 
comerciale, în special a cadrului de monitorizare pe care acestea îl stabilesc pentru punerea în 
aplicare a principiilor care le guvernează.
Acest raport nu revizuieşte propunerile deja făcute de către Parlamentul European şi de alte 
forumuri internaţionale pentru a promova în acordurile comerciale RSI, pe de o parte, şi 
standardele sociale şi de mediu, pe de altă parte.
El se concentrează asupra propunerilor care vor permite în mod special promovarea 
responsabilităţii sociale a întreprinderilor în cadrul politicii comerciale a Uniunii Europene. 
Acesta este sensul propunerilor incluse în proiectul de rezoluţie care urmează. Acestea 
vizează în special:
– revizuirea regimului SPG;

                                               
1 Chiar dacă acordul de liber schimb cu Coreea menţionează RSI, această menţiune se face într-un mod foarte 
limitat şi fără legătură directă cu punerea în aplicare a angajamentelor comerciale.
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– studiile de impact legate de negocierea şi monitorizarea acordurilor comerciale ale Uniunii 
Europene;

– introducerea unor clauze RSI în acordurile de liber schimb şi în celelalte acorduri 
comerciale şi de investiţii ale Uniunii Europene;

– crearea unui comitet parlamentar de monitorizare, în special a dimensiunii sociale şi de 
mediu, inclusiv RSI, pentru fiecare ALS;

– introducerea obligaţiei pentru întreprinderile multinaţionale din UE şi din ţările partenere 
să publice un raport anual privind impactul social şi de mediu al activităţilor lor şi ale 
filialelor şi lanţului lor de aprovizionare;

– crearea unor mecanisme de cooperare judiciară între UE şi ţările partenere, inclusiv 
capacitatea de a deferi justiţiei întreprinderi multinaţionale, atât în Europa, cât şi în aceste 
ţări, pentru încălcări grave comise de către aceste întreprinderi sau filialele lor în domeniul 
mediului sau al drepturilor omului;

– atribuirea contractelor de achiziţii publice;
– relaţiile dintre forumurile multilaterale de promovare a RSI şi OMC;
– o nouă iniţiativă din partea Comisiei Europene.


