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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice 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. evidențiază beneficiile reciproce pe care le aduce colaborarea dintre întreprinderi și 
societatea civilă pentru facilitarea căutării de strategii comune și a schimbului de 
cunoștințe și așteptări comune; susține, prin urmare, cu fermitate angajamentul asumat de 
Comisie de a crea platforme multilaterale pentru RSI cu scopul de a intensifica 
colaborarea dintre întreprinderi și societatea civilă în ceea ce privește cele mai importante 
aspecte sociale și de mediu; subliniază faptul că, în orice caz, acțiunile sociale ale 
întreprinderilor ar putea necesita condiții-cadru legislative și că se pot lua măsuri 
voluntare complementare, însă nu pot fi niciodată înlocuite normele existente privind 
protecția lucrătorilor și nici controlul eficient și eventuala sancționare a acestora;

2. este preocupat de impactul pe care criza economică l-a avut asupra organizării muncii; 
invită Comisia, ca măsură complementară, să promoveze, în strânsă colaborare cu 
partenerii sociali, prin platforme multilaterale, căutarea de soluții durabile, care să 
garanteze respectarea deplină a drepturilor lucrătorilor în legătură cu egalitatea de 
tratament, organizarea timpului de lucru și munca precară;

3. este de acord cu Comunicarea Comisiei în ceea ce privește faptul că respectarea legislației 
aplicabile și a contractelor colective între părțile sociale reprezintă o condiție prealabilă 
esențială a RSI; ia act, totodată, de faptul că un comportament responsabil din punct de 
vedere social ar trebui să includă în mod necesar relații de muncă corecte, în special 
respectarea drepturilor de muncă, informarea constantă a lucrătorilor și a asociațiilor lor 
reprezentative, precum și implicarea acestor asociații în luarea deciziilor din cadrul 
întreprinderii;

4. ia act de faptul că, în cadrul procesului de evaluare a responsabilității sociale a unei 
întreprinderi, ar trebui să se țină cont de comportamentul întreprinderilor prezente în lanțul 
său de aprovizionare, precum și al tuturor subcontractorilor;

5. reamintește rolul strategic al IMM-urilor care, grație apropierii de zonele în care își 
desfășoară activitatea, pot să faciliteze difuzarea RSI; solicită Comisiei să dezvolte, în 
cooperare cu autoritățile naționale și platformele multilaterale, forme de cooperare 
sectorială între IMM-uri care să le permită să abordeze colectiv problemele sociale și de 
mediu;

6. subliniază importanța de a dezvolta politicile Uniunii din domeniul RSI în paralel cu 
evoluția normelor internaționale, pentru a evita interpretări divergente și riscul apariției 
unor avantaje sau dezavantaje competitive la nivel național sau internațional;

7. invită întreprinderile să își stimuleze angajații să participe la acțiuni internaționale de 
voluntariat pentru a facilita sinergiile dintre sectorul public și cel privat în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare; invită Comisia să sprijine inițiativele întreprinderilor în acest 
sens prin intermediul viitorului corp voluntar european de ajutor umanitar.
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8. invită Comisia, în special DG Justiție, să facă propuneri pentru favorizarea jurisdicției 
extrateritoriale a instanțelor UE pentru cazurile de încălcare a drepturilor omului de către 
întreprinderile UE și filialele acestora, subcontractori sau parteneri comerciali;

9. recunoaște importanța creșterii practicilor și politicilor RSI în cadrul marilor întreprinderi; 
invită Comisia, prin urmare, să sublinieze importanța introducerii RSI ca subiect în 
educație și formare, în special în cadrul școlilor de management și afaceri;
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