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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

A. întrucât articolele 3 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevăd că Uniunea, în 
relațiile sale cu întreaga lume, trebuie să respecte și să promoveze valorile și principiile 
sale, și anume statul de drept, respectarea și protecția drepturilor omului și să contribuie 
la dezvoltarea sustenabilă a planetei, la solidaritate, la comerțul liber și echitabil, 
precum și la respectarea strictă și la dezvoltarea dreptului internațional; mai precis, 
Uniunea trebuie să promoveze dezvoltarea economică, socială și de mediu sustenabilă a 
țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia; și întrucât ea 
trebuie să respecte aceste principii și să urmărească realizarea acestor obiective în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a aspectelor externe ale celorlalte politici ale sale;

B. întrucât articolul 208 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) prevede că Uniunea trebuie să țină seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare;

C. întrucât legislația viitoare privind diligența necesară și răspunderea întreprinderilor 
europene ar avea efecte extrateritoriale; aceasta ar afecta dezvoltarea socială, economică 
și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare și perspectivele lor de realizare a obiectivelor 
de dezvoltare sustenabilă; acest impact semnificativ ar putea contribui la obiectivele de 
politică ale Uniunii în materie de dezvoltare sau le-ar putea submina;

D. întrucât, în conformitate cu principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite 
privind afacerile și drepturile omului și cu orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale, companiile au responsabilitatea de a respecta drepturile omului, mediul 
și buna guvernanță și nu ar trebui să producă sau să contribuie la producerea niciunor 
efecte adverse în această privință;

E. întrucât, potrivit unui studiu al Comisiei privind diligența necesară în lanțul de 
aprovizionare, numai 37 % dintre firmele respondente practică în prezent diligența 
necesară privind mediul și drepturile omului și doar 16 % acoperă întregul lanț de 
aprovizionare;

F. întrucât, potrivit înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, mulți 
apărători ai drepturilor omului sunt amenințați din cauză că își exprimă îngrijorarea cu 
privire la impactul negativ al operațiunilor comerciale asupra drepturilor omului;

G. întrucât diligența necesară este, în primul rând, un mecanism de prevenire și 
întreprinderile ar trebui să aibă înainte de toate obligația de a identifica riscurile sau 
efectele negative și de a adopta politici și măsuri pentru a le combate; întrucât în 
situațiile în care o întreprindere determină sau contribuie la un efect negativ, ar trebui să 
ofere și o cale de atac și ar trebui să își asume răspunderea pentru astfel de efecte; 
întrucât răspunderea întreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește prejudiciile legate de 
operațiunile unei întreprinderi, este necesară pentru a se asigura că întreprinderile sunt 
stimulate să își îndeplinească diligența necesară și că aceasta este eficace;
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H. întrucât încălcările drepturilor omului și ale standardelor de mediu sunt în continuare 
larg răspândite în lanțurile valorice și de aprovizionare globale; întrucât măsurile 
voluntare s-au dovedit insuficiente și, prin urmare, sunt esențiale măsuri suplimentare 
pentru a crește nivelul de conduită responsabilă în afaceri și a mări încrederea în piața 
internă, inclusiv în rândul investitorilor și al consumatorilor;

1. reamintește că diligența necesară este, în primul rând, un mecanism de prevenire și că 
întreprinderile ar trebui să aibă înainte de toate obligația de a identifica riscurile sau 
efectele negative și de a adopta politici și măsuri pentru a le atenua;

2. subliniază că există suficiente dovezi solide care arată că eforturile voluntare depuse de 
întreprinderile care au sediul sau își desfășoară activitatea în Uniune pentru a preveni, a 
atenua și a-și asuma răspunderea pentru efectele comportamentului lor asupra țărilor în 
curs de dezvoltare nu au fost suficiente până în prezent, deoarece continuă să aibă loc 
încălcări ale drepturilor omului, în special ale lucrătorilor , femeilor, copiilor și ale 
comunităților locale, precum și activități care intensifică efectele schimbărilor 
climatice, pe tot parcursul lanțurilor de aprovizionare ale întreprinderilor și, de 
asemenea, continuă să aibă loc încălcări ale standardelor de mediu și să se practice 
corupția; recunoaște că există un sprijin din ce în ce mai mare din partea sectorului 
politic, public și privat pentru legislația Uniunii privind diligența necesară;

3. reamintește că exercitarea deplină a drepturilor omului, inclusiv a dreptului la viață, 
sănătate, hrană și apă depinde de biodiversitate, care reprezintă fundamentul serviciilor 
ecosistemice de care starea de bine a oamenilor este intrinsec legată;

4. constată că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) se confruntă cu o situație dificilă 
din cauza pandemiei de COVID-19 și că Uniunea are ca obiective esențiale să le ofere 
sprijin și să creeze un mediu de piață favorabil;

5. are convingerea fermă că legislația viitoare ar trebui, de asemenea, să impună diligența 
necesară în materie de mediu, pentru a asigura respectarea standardelor și drepturilor de 
mediu recunoscute la nivelul Uniunii și la nivel internațional, inclusiv în ceea ce 
privește schimbările climatice și biodiversitatea; subliniază beneficiile dovedite de care 
se bucură întreprinderile care pun în aplicare practici eficace de conduită responsabilă în 
afaceri, printre acestea numărându-se o mai bună gestionare a riscurilor, costuri mai 
scăzute ale capitalului, performanțe financiare generale mai bune și o competitivitate 
sporită; este preocupat de impactul crizei provocate de COVID-19, care a perturbat 
dramatic mediul de afaceri și a evidențiat vulnerabilități majore în economie și în 
lanțurile de aprovizionare globale legate de condițiile de muncă și de pregătirea pentru 
dezastre și a avut efecte negative pentru drepturile omului, în special drepturile 
lucrătorilor, femeile și copiii fiind adesea cel mai grav afectați; evidențiază că OCDE a 
demonstrat că întreprinderile care iau măsuri proactive pentru a contracara riscurile 
legate de criza provocată de COVID-19, într-un mod care să atenueze efectele adverse 
asupra lucrătorilor și a lanțurilor de aprovizionare, au mai multe șanse de a crea într-o 
măsură mai mare valoare și reziliență pe termen lung, crescându-și viabilitatea pe 
termen scurt și mărindu-și șansele de redresare pe termen mediu și lung;

6. consideră că legislația viitoare ar trebui să se bazeze pe inițiativele deja introduse de 
unele state membre; consideră că este extrem de necesar un cadru obligatoriu și 
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armonizat la nivelul Uniunii pentru a contribui la implementarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și a Acordului de la Paris și pentru 
a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi; invită Comisia să 
realizeze o evaluare ex ante a impactului cu privire la domeniul de aplicare al legislației 
pe baza riscului de prejudiciu, mai degrabă decât a dimensiunii întreprinderii; invită 
Comisia să își intensifice activitatea în curs privind legislația care impune societăților 
din Uniune și societăților care își desfășoară activitatea din interiorul pieței unice să 
aplice diligența necesară în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a 
obligațiilor de mediu, inclusiv în ceea ce privește biodiversitatea, pe tot parcursul 
lanțurilor lor de aprovizionare, în conformitate cu standardele internaționale existente în 
materie de diligență necesară, în special Principiile directoare ale ONU privind afacerile 
și drepturile omului, orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, orientările 
OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, orientările 
OCDE în materie de diligență necesară sectoriale relevante, precum și Declarația 
tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială și 
Convenția ONU împotriva corupției; 

7. invită Comisia să respecte în legislația viitoare principiul coerenței politicilor pentru 
dezvoltare, consacrat la articolul 208 din TFUE; subliniază că este important să se 
reducă la minimum posibilele contradicții și să se creeze sinergii cu politica de 
cooperare pentru dezvoltare în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare și să mărească 
eficacitatea cooperării pentru dezvoltare; consideră că, în practică, acest lucru înseamnă 
să se implice în mod activ Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare din 
cadrul Comisiei în activitatea legislativă în curs și să se realizeze o evaluare aprofundată 
a impactului viitoarei legislații asupra țărilor în curs de dezvoltare din punct de vedere 
economic, social, al drepturilor omului și al mediului, în conformitate cu orientările 
privind o mai bună legiferare1 și cu instrumentul 34 din setul de instrumente pentru o 
mai bună legiferare2; remarcă că rezultatele evaluării respective ar trebui să stea la baza 
viitoarei propuneri legislative; 

8. invită Comisia să aplice o abordare bazată pe drepturile omului cu privire la viitoarea 
legislație care ar trebui concepută, pusă în aplicare, monitorizată și evaluată într-un mod 
care să respecte principiile fundamentale ale drepturilor omului, și anume transparența, 
accesul la informații, participarea și responsabilitatea, precum și includerea și 
nediscriminarea, cu un accent special pe cele mai vulnerabile persoane; ia act de faptul 
că această abordare ar trebui să se bazeze pe principiul general de „a nu face rău”, 
deoarece este important să se evite efectele negative nedorite; consideră că viitoarea 
legislație ar trebui să facă obiectul unui proces de consultare global și substanțial la 
nivel local, cu părțile interesate relevante, inclusiv administrațiile locale și organizațiile 
societății civile, atât din Uniune, cât și din țările în curs de dezvoltare; consideră că 
acest proces ar trebui să se desfășoare în strânsă cooperare cu delegațiile Uniunii; 
subliniază că viitoarea legislație ar trebui să se bazeze pe o analiză de gen și să ia în 
considerare nevoile specifice ale femeilor și fetelor; consideră că întreprinderile ar 
trebui să țină seama de impactul de gen al activităților lor prin intermediul unui proces 
de diligență necesară în materie de drepturi ale omului care să țină seama de 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en
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dimensiunea de gen; 

9. invită Comisia să adopte o abordare holistică, care să ia în considerare riscul de 
corupție, alături de riscurile pentru drepturile omului și mediu; constată că impactul 
corupției întreprinderilor asupra drepturilor omului și a prejudiciilor aduse mediului în 
țările în curs de dezvoltare este bine documentat și că legislația viitoare a Uniunii 
trebuie să garanteze că întreprinderile nu au un impact negativ asupra statului de drept și 
a bunei guvernanțe a statelor, regiunilor și teritoriilor, ceea ce include, dar nu se 
limitează la nerespectarea Convenției ONU împotriva corupției, a secțiunii VII din 
orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, precum și a principiilor 
Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în 
tranzacțiile comerciale internaționale și a cazurilor de corupție și mită în care o 
întreprindere exercită o influență necorespunzătoare asupra funcționarilor publici, sau 
direcționează avantaje pecuniare necorespunzătoare către aceștia, pentru a obține 
privilegii sau un tratament favorabil inechitabil prin încălcarea legii și include situațiile 
în care o întreprindere devine implicată în mod necorespunzător în activități politice 
locale, face contribuții ilegale în cadrul campaniilor sau nu respectă legislația fiscală 
aplicabilă;

10. reamintește că statele au obligația de a adopta cadre juridice și instituționale care să 
ofere o protecție eficace împotriva daunelor aduse mediului care afectează exercitarea 
drepturilor omului; subliniază că aceste obligații se aplică biodiversității, ca parte 
integrantă a mediului; în consecință, invită Uniunea și statele sale membre să 
reglementeze daunele aduse biodiversității de către actori privați, precum și de către 
agenții guvernamentale; subliniază că legislația viitoare ar trebui să includă obligații de 
a proteja drepturile de proprietate comună ale popoarelor indigene și ale comunităților 
locale pe teritoriilor lor, precum și resursele naturale pe care acestea le-au folosit în mod 
tradițional; în sens mai larg, are convingerea că atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea trebuie să facă parte din obligațiile de diligență necesară ale 
întreprinderilor;

11. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la impactul pe care îl au anumite activități 
economice asupra drepturilor omului, în special sectoarele extractive și achizițiile 
agroindustriale de mari dimensiuni în statele în curs de dezvoltare, asupra populațiilor 
indigene, comunităților locale și apărătorilor drepturilor omului și ai mediului; 
subliniază că toate drepturile omului ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
viitoarei legislații; consideră că ar trebui să se acorde o atenție deosebită drepturilor 
comunităților locale, ale femeilor și ale grupurilor vulnerabile, precum copiii, 
persoanele cu dizabilități, minoritățile, popoarele indigene și alte persoane care depind 
strâns de natură pentru nevoile lor materiale și culturale; ar trebui să se pună accentul, 
de asemenea, pe drepturile lucrătorilor și ale sindicatelor, pe drepturile la libertatea de 
asociere, la negocieri colective și pe dreptul la un venit de subzistență; subliniază că 
orice act legislativ ar trebui să se bazeze pe obligațiile și standardele juridice existente la 
nivel internațional și european, inclusiv toate convențiile OIM, Convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și Convenția cu privire la 
drepturile copilului, precum și pe dreptul la consimțământul liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză; este de părere că legislația viitoare ar trebui să acopere toate 
tipurile de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv încălcarea dreptului la un mediu 
sănătos, precum și efectele negative asupra mediului; solicită cadre juridice mai bune și 
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o mai bună implementare și monitorizare a drepturilor omului și a standardelor de 
mediu, precum și protecția apărătorilor drepturilor omului și mediului în țările în curs de 
dezvoltare și afirmă disponibilitatea Uniunii de a sprijini țările în curs de dezvoltare în 
consolidarea instituțiilor și formarea experților juridici și administrativi prin intermediul 
ajutorului pentru dezvoltare, precum și prin dialogul politic; 

12. este de părere că legislația viitoare privind diligența necesară ar trebui să se aplice 
tuturor sectoarelor, tuturor tipurilor de întreprinderi și instituții, publice sau private, la 
nivel național și european, inclusiv Băncii Europene de Investiții și Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de toate dimensiunile, care au sediul sau care își 
desfășoară activitatea în Uniune; consideră că legislația viitoare ar trebui să respecte 
principiul proporționalității și să garanteze condiții de concurență echitabile pentru 
societățile din Uniune, protejându-le competitivitatea, în special a IMM-urilor, cu 
obiectivul primordial de a crea lanțuri valorice sustenabile, reziliente la crize, care 
respectă drepturile omului și mediul; subliniază importanța de a efectua o evaluare a 
impactului pentru a concepe norme care să îmbunătățească competitivitatea, care să fie 
funcționale și aplicabile tuturor actorilor de pe piață, inclusiv IMM-urilor, punând 
accentul în special pe riscul de retragere a investițiilor, și de a se asigura că acest cadru 
respectă prevederile OMC; solicită ca IMM-urile să beneficieze de sprijin și de o 
perioadă de tranziție adecvate pentru a-și adapta operațiunile comerciale la noile reguli, 
a implementa procesele de diligență necesară și a evita sarcinile excesive; consideră că 
accentul ar trebui pus pe sectoarele care prezintă riscuri sporite în ceea ce privește 
drepturile omului; consideră că această abordare orizontală ar trebui completată cu alte 
standarde și orientări specifice la nivel de sector; subliniază că, dacă este necesar, 
întreprinderile ar trebui să acorde prioritate strategiilor lor de diligență necesară, fără a 
le limita, luând în considerare gravitatea și probabilitatea riscurilor legate de drepturile 
omului, mediu și guvernanță și rămânând în același timp răspunzătoare pentru toate 
impacturile care pot apărea; subliniază că sunt necesare stimulente pozitive pentru 
societățile care pot demonstra niveluri ridicate de conformitate cu ambițiile legislației 
viitoare; atrage atenția asupra riscului ca societățile să își retragă investițiile din state 
terțe, ceea ce ar putea conduce la pierderea de locuri de muncă și la pierderea 
partenerilor de cooperare pentru micii agricultori din țările în curs de dezvoltare, în 
cazul în care noile cerințe duc la impunerea unei sarcini administrative excesive și a 
unor riscuri care nu pot fi controlate; 

13. subliniază că strategiile de diligență necesară ar trebui să fie aliniate la obiectivele de 
dezvoltare durabilă, la Acordul de la Paris și la obiectivele de politică ale Uniunii în 
domeniul drepturilor omului și al mediului, inclusiv la Pactul verde european și la 
politica internațională a Uniunii;

14. crede cu tărie că atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în 
conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii 
medii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, trebuie să facă parte 
din obligațiile de diligență necesară ale întreprinderilor în temeiul legislației viitoare; în 
plus, întreprinderile ar trebui, de asemenea, să ia în considerare vulnerabilitățile legate 
de schimbările climatice ale persoanelor afectate de operațiunile lor comerciale;

15. este de părere că viitoarea legislație ar trebui să stabilească procese obligatorii și 
efective privind diligența necesară a întreprinderilor care să cuprindă toate încălcările 
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drepturilor omului, prejudiciile aduse mediului și practicile de corupție legate de 
activitățile societăților și ale instituțiilor financiare, inclusiv lanțurile lor de 
aprovizionare și de subcontractare; subliniază că aceasta ar trebui să asigure implicarea 
deplină și activă în procesul legat de diligența necesară a persoanelor afectate, cum ar fi 
sindicatele și reprezentanții lucrătorilor, dar și comunitățile locale din țările în curs de 
dezvoltare și, în special, respectarea dreptului populațiilor indigene la consimțământ 
liber, prealabil și în cunoștință de cauză; constată că aceste procese ar trebui să se 
alinieze la obligațiile, orientările și standardele internaționale și europene; subliniază că 
legislația ar trebui să oblige întreprinderile să adopte o politică solidă de diligență 
necesară, care ar trebui să includă un mecanism incluziv de monitorizare și 
responsabilitate; consideră că ar trebui prevăzute măsuri de sprijin pentru anumite 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri; 

 16. se așteaptă ca legislația viitoare să creeze obligații pentru instituțiile financiare prin 
clarificarea obligațiilor investitorilor, precum și a celor ale consiliilor de administrație 
ale întreprinderilor; subliniază că legislația viitoare ar trebui să abordeze, de asemenea, 
modul de măsurare și de informare în mod eficient;

17. subliniază necesitatea de a concepe un sistem de monitorizare și responsabilitate solid și 
de a da autorităților competente, la nivelul Uniunii și la nivel național, instrumente 
armonizate și eficace de monitorizare și asigurare a respectării legislației de acest fel 
pentru a crea condiții de concurență echitabile între statele membre și, în special, la 
nivel local; consideră că trebuie depuse eforturi deosebite pentru a monitoriza 
activitățile comerciale desfășurate în țările și regiunile cu risc mai ridicat, inclusiv în 
zonele afectate de conflicte, luând în considerare standardele dreptului internațional 
umanitar și ținând seama de provocările specifice pe care le prezintă conflictele pentru a 
garanta responsabilitatea întreprinderilor și accesul la justiție al victimelor;

18. este de părere că viitoarea legislație ar trebui să creeze un sistem cuprinzător, 
transparent și coerent de răspundere care ar trebui să includă răspunderea 
administrativă, civilă și penală și un mecanism de sancționare pentru a asigura 
respectarea și punerea în aplicare a noii legislații; subliniază că, în cazurile în care se 
stabilește că sancțiunile sunt adecvate, acestea ar trebui să fie clare, eficace, 
proporționale și disuasive; reamintește, în acest sens, gama largă și eficace de sancțiuni 
administrative existente în temeiul dreptului Uniunii, în special în dreptul concurenței și 
al protecției datelor; invită Comisia să includă sancțiuni precum amenzi semnificative, 
interdicții de a participa la achiziții publice și la sistemele de sprijin public și interdicția 
de a exercita funcția de director al unei întreprinderi; în plus, îndeamnă Uniunea și 
statele sale membre să facă din lupta împotriva infracțiunilor împotriva mediului o 
prioritate politică strategică în cadrul cooperării judiciare internaționale și pentru 
instituții și Conferința părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice, în special promovând respectarea acordurilor multilaterale de 
mediu prin adoptarea de sancțiuni penale, schimburi de bune practici și prin promovarea 
extinderii sferei de acțiune a Curții Penale Internaționale pentru a acoperi infracțiunile 
care ar putea constitui ecocid; subliniază importanța crucială a mecanismelor de 
răspundere civilă pentru a oferi victimelor acces la căi de atac în fața instanțelor 
Uniunii; subliniază că ar trebui eliminate barierele care restricționează accesul la căi de 
atac, inclusiv prin intermediul unor termene adecvate de prescripție și prin sprijin pentru 
cheltuielile judiciare; 
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19. subliniază că accesul la căi de atac eficiente este esențial; reamintește că statele au 
datoria principală de a oferi acces la căi de atac; consideră că legislația viitoare ar trebui 
să oblige întreprinderile să dispună de un mecanism eficient de soluționare a 
reclamațiilor, care ar trebui să fie transparent, accesibil, previzibil, sigur, demn de 
încredere și responsabil; subliniază că mecanismele de reclamații de la nivelul 
întreprinderilor sunt menite doar să funcționeze ca sisteme de avertizare timpurie, să 
permită acordarea de ajutor de urgență și despăgubiri pentru daune nesemnificative; 
subliniază că astfel de mecanisme trebuie să fie certificate de autoritățile publice și că 
ele nu ar trebui să împiedice niciodată accesul reclamantului la instanțe; afirmă că ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită zonelor libere industriale pentru export, care sunt 
deseori caracterizate de derogări de la dreptul muncii și de la impozite și se confruntă cu 
probleme grave legate de asigurarea unor locuri de muncă decente și cu restricții 
sindicale; este de părere că aceste mecanisme ar trebui să fie concepute în consultare cu 
lucrătorii și cu comunitățile afectate; consideră, în plus, că legislația viitoare ar trebui să 
prevadă căi de atac judiciare eficiente pentru victimele încălcărilor drepturilor omului, 
ale daunelor aduse mediului și ale practicilor de corupție, în mod individual și prin 
acțiuni colective; consideră că apărătorii drepturilor omului și avocații acestora ar trebui 
să beneficieze de o protecție specială; consideră că ar trebui prevăzute și alte căi de atac 
extrajudiciare; are convingerea, în acest sens, că legislația viitoare ar trebui să exploreze 
în continuare rolul delegațiilor Uniunii în aplicarea legislației viitoare, de exemplu prin 
intermediul unui mecanism de tratare a plângerilor care să permită victimelor abuzurilor 
comise de întreprinderile cu sediul sau care își desfășoară activitatea în Uniune și de 
lanțurile lor de aprovizionare să depună plângeri;

20. subliniază faptul că complementaritatea și coordonarea cu politica, instrumentele și 
actorii cooperării pentru dezvoltare este decisivă și că, prin urmare, viitoarea legislație 
ar trebui să prevadă unele dispoziții în acest sens;

21. subliniază faptul că societatea civilă locală rămâne un partener-cheie în punerea în 
aplicare și în monitorizarea legislației viitoare; constată, prin urmare, că legislația 
viitoare ar trebui să asigure că mecanismele societății civile primesc resurse într-un mod 
sustenabil și să creeze canale transparente și structurate pentru ca societatea civilă să 
interacționeze cu entitățile corporative și guvernamentale;

22. evidențiază că este important ca obligațiile de diligență necesară legate de domeniul 
social, de mediu, de drepturile omului și de buna guvernanță să fie integrate și aplicate 
în cadrul instrumentelor comerciale, cum ar fi acordurile de liber schimb, acordurile de 
investiții, acordurile de parteneriat economic sau sistemele generalizate de preferințe; 
avertizează împotriva dezvoltării unei politici cu standarde duble privind drepturile și 
obligațiile corporațiilor în cadrul tratatelor de investiții și comerciale; este convins că 
este esențial să se confere un caracter obligatoriu și executoriu capitolelor privind 
dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb; consideră că acest lucru ar 
contribui, de asemenea, la evitarea denaturării concurenței cu întreprinderile din afara 
Uniunii; este ferm convins că un tratat ONU cu caracter obligatoriu și executoriu 
privind afacerile și drepturile omului, care ar asigura accesul la justiție pentru victimele 
încălcărilor drepturilor omului și ar prevedea mecanisme de despăgubire și 
responsabilitate pentru comunitățile afectate ar putea remedia dezechilibrele existente; 
reiterează încă o dată că este important ca Uniunea să se implice activ în discuțiile 
Grupului de lucru interguvernamental deschis privind corporațiile transnaționale și alte 
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întreprinderi din punctul de vedere al respectării drepturilor omului; consideră că, în 
paralel cu activitatea sa referitoare la legislația obligatorie privind diligența necesară a 
întreprinderilor, Uniunea ar trebui să adopte un mandat pentru a se angaja în mod activ 
și constructiv în negocierile pentru un tratat obligatoriu al ONU privind afacerile și 
drepturile omului, cu scopul de a asigura un cadru ambițios de concurență echitabilă la 
nivel mondial pentru protecția drepturilor omului și pentru responsabilitățile 
întreprinderilor; invită Comisia să depună activ eforturi, în cadrul OMC, în scopul 
promovării unor norme multilaterale privind gestionarea durabilă a lanțurilor valorice 
mondiale, incluzând obligația de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare, 
pentru început urmând să fie abordat sectorul confecțiilor.
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