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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind 

standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor 

(2015/2038(INI)) 

Parlamentul European, 

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

– având 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 comunicarea Comisiei: „Comerț pentru toți: Către o politică comercială 

și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497)1, 

– având în vedere concluziile celei de-a 10-a Conferințe ministeriale a OMC (MC10)2, 

– având în vedere Acordul de la Paris (30 noiembrie - 11 decembrie 2015)3, 

– având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume 

(2014)4, 

– având în vedere planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-

2019), intitulat „Menținerea drepturilor omului în centrul agendei UE”, 

– având în vedere Orientările privind analiza efectelor în ceea ce privește drepturile 

omului în evaluările de impact pentru inițiativele legate de politica comercială,5 

– având în vedere studiul intitulat „Clauze privind drepturile omului și democrația în 

acordurile internaționale”, publicat în 2015 de Departamentul tematic din Parlamentul 

European, 

– având în vedere rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 2015: 

„Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă6, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 

privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în 

Comunitatea Europeană7; 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf  
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm  
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf  
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf  
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Rezoluție adoptată de Adunarea generală a ONU la 25 septembrie 2015 (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=EN  
7 JO L 347, 30.12.2005, p. 1. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=EN
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– având în vedere Regulamentul nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare1, 

– având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale2, 

– având în vedere Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența 

unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone de 

conflict și din zone cu risc ridicat3, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei referitor la stadiul 

implementării Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului4, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2011 intitulată „O nouă strategie a UE 

(2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2011)0681), 

– având în vedere Cadrul UNCTAD de politici de investiții pentru dezvoltare durabilă 

(2015)5, 

– având în vedere studiul „Politica comercială a UE: de la ignorare la sensibilizare în 

privința dimensiunii de gen ”, elaborat de Departamentul tematic din Parlamentul 

European 

– având în vedere cel de al patrulea raport al expertului independent privind promovarea 

unei ordini internaționale democratice și echitabile - notă a Secretarului General al 

ONU la Adunarea generală din 5 august 2015 (A/70/285),  

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la responsabilitatea 

socială a întreprinderilor în acordurile internaționale6, 

– având în vedere Rezoluția ONU nr. 64/292, în care apa și salubritatea sunt recunoscute 

în mod explicit ca drepturi ale omului de către Adunarea generală a ONU și în care se 

afirmă că apa potabilă curată și salubritatea sunt esențiale pentru respectarea tuturor 

drepturilor omului, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca 

urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water)7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2010 referitoare la drepturile omului și 

standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale8, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 noiembrie 2010 referitoare la politica comercială 

internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice9, 

                                                 
1 JO L 303, 31.10.2012, p. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
4 (SWD(2015)0144) din 14 iulie 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf  
6 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101. 
7 Texte adoptate, P8_TA(2015)0294. 
8 Texte adoptate, P7_TA(2010)0434. 
9 Texte adoptate, P7_TA(2010)0445. 

http://mneguidelines.oecd.org/text/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf
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– având în vedere studiul intitulat „ Integrarea perspectivei de gen în lucrările comisiilor 

și delegațiilor Parlamentului European”, publicat în 2014 de Parlamentul European, 

Departamentul tematic C, 

– având în vedere Rezoluția nr. 26/9 a Consiliului ONU pentru drepturile omului, în care 

acesta a decis „să înființeze un grup de lucru interguvernamental fără limită de membri 

privind drepturile omului și corporațiile transnaționale și alte întreprinderi, al cărui 

mandat urmează să fie elaborarea unui instrument internațional obligatoriu din punct de 

vedere juridic pentru a reglementa, în dreptul internațional al drepturilor omului, 

activitățile corporațiilor transnaționale și ale altor întreprinderi”1, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru 

afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 

și afaceri sociale și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-

0000/2016), 

A. întrucât politicile comerciale ale UE ar putea contribui în mod pozitiv la procesul de 

armonizare în direcția implementării și dezvoltării drepturilor omului, a sustenabilității 

sociale și de mediu; întrucât trebuie să se asigure că acordurile de comerț și investiții nu 

își reduc abilitatea de a respecta obligațiile pe care le au în domeniul drepturilor omului, 

care trebuie să aibă prioritate în raport cu interesele investitorilor și cele legate de 

profituri; întrucât există o preocupare publică legată de impactul negativ al reducerii 

barierelor netarifare asupra exercitării concrete a drepturilor omului și a standardelor de 

muncă; întrucât noua generație de acorduri de comerț riscă să acționeze ca un 

instrument de dereglementare de culise;  

B. întrucât contribuția Parlamentului European poate fi măsurată în termeni de aplicare 

efectivă a recomandărilor sale, astfel încât un exercițiu de monitorizare constant și 

sistematic este de importanță extremă, printre altele, și pentru a reduce discrepanța 

dintre angajamente și impactul concret al politicilor comerciale asupra drepturilor 

omului și sustenabilității sociale;  

C. întrucât drepturile femeii fac parte din drepturile omului; întrucât acordurile comerciale 

și liberalizarea afectează în mod diferit femeile și bărbații, datorită inegalităților 

structurale de gen, și întrucât dezvoltarea sustenabilă și favorabilă incluziunii, creșterea 

economică și acordurile comerciale trebuie să includă drepturile omului, inclusiv dintr-o 

perspectivă de gen;  

D. întrucât nu există încă un cadru normativ privind modul în care corporațiile își respectă 

obligațiile în domeniul drepturilor omului și în raport cu standardele sociale și de 

mediu, 

1. încurajează Comisia să exercite o presiune puternică în direcția unei revizuiri a 

guvernării OMC, care să ducă la:  

(a) cooperarea efectivă a OMC cu alte agenții ONU, în special cu Înaltul Comisar 

pentru Drepturile Omului și cu OIM; 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf  

http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf
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(b) o reformă a mecanismelor de revizuire a politicii comerciale a OMC, pentru a 

include impactul în domeniul social, de mediu și al drepturilor omului în 

implementarea acordurilor multilaterale și plurilaterale; 

2. invită Comisia și statele membre să includă o abordare care integrează dimensiunea de 

gen în toate politicile, precum și în strategia comercială a UE, garantând, între altele, 

respectarea deplină a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

față de femei (CEDAW); invită Comisia să realizeze un studiu de impact aprofundat, 

obligatoriu, cu privire la strategia comercială a UE din perspectiva femeilor, drepturilor 

omului și dimensiunii de gen; 

3. invită Comisia să își intensifice eforturile înspre o coerență între politicile UE în 

domeniul comerțului, dezvoltării și mediului în toate tratatele, cu respectarea 

angajamentelor internaționale față de drepturile omului, muncă decentă, egalitate de gen 

și sustenabilitate de mediu; 

Drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale 

internaționale 

4. salută eforturile Comisiei și ale Consiliului de a introduce clauze obligatorii referitoare 

la drepturile omului în toate acordurile de liber schimb (ALS) în conformitate cu 

abordarea comună; regretă că în tratate precum cele cu Coreea și Canada (CETA) sau în 

TTIP și negocierile cu Vietnamul nu sunt incluse clauze referitoare la drepturile omului;  

5. rămâne îngrijorat cu privire la caracterul prea limitat al efectelor clauzelor tradiționale 

referitoare la drepturile omului în privința asigurării respectării de către UE a 

obligațiilor și angajamentelor sale în domeniul drepturilor omului; invită Comisia și 

Consiliul să regândească în totalitate protecția și garanțiile oferite drepturilor omului în 

ALS-uri și IPA-uri și să propună un nou model pentru un set de clauze obligatorii în 

domeniul drepturilor omului, în special prin: 

(a) dispoziții de salvgardare comercială pentru a proteja drepturile omului în intern și 

pentru a păstra capacitatea fiecărei părți de a-și respecta obligațiile privind 

drepturile omului în domeniile în care deține responsabilitatea principală, 

(b) introducerea unor mecanisme pentru studii de impact periodice și obligatorii în 

privința drepturilor omului, inclusiv prin înființarea unei comisii 

interinstituționale; 

(c) un mecanism de monitorizare din partea societății civile, dedicat analizei 

impactului pe care acordul îl are asupra drepturilor omului; 

(d) posibilitatea introducerii de mecanisme de plângere internă directă, care să 

permită indivizilor și comunităților a căror exercitare a drepturilor omului este 

afectată de comerț și investiții să se adreseze UE; 

6. solicită în mod ferm ca toate acordurile comerciale viitoare ale UE să aibă capitole 

pentru comerț și dezvoltare durabilă (TSD), inclusiv: 

(a) un angajament preliminar al fiecărei părți de a ratifica și transpune în legislația 

națională și de a implementa cele opt convenții fundamentale și cele patru 

convenții prioritare ale OIM, 

(b) un mecanism general de soluționare a litigiilor, la care să aibă acces direct 

partenerii sociali și societatea civilă, 
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(c) o abordare care să nu se bazeze doar pe stimulente: sancțiunile trebuie să 

declanșeze o suspendare efectivă a beneficiilor acordului, sub forma unor taxe 

compensatorii. Pe lângă sancțiuni, o decizie ar putea solicita un plan de acțiune 

care ar putea include reforme legislative și/sau normative; 

7. regretă lipsa de implicare a PE în evaluarea respectării de către ALS-uri a obligațiilor în 

domeniul drepturilor omului și invită Consiliul să consulte Parlamentul cu privire la 

orice decizie de revizuire sau chiar de suspendare a aplicării unui acord, dacă acest lucru 

este necesar; 

8. salută decizia Comisiei de a realiza un studiu de impact ex ante și ex post privind 

sustenabilitatea pentru toate acordurile comerciale în raport cu orientările integrate, 

observând în același timp capacitatea limitată a acestora de a influența rezultatele 

concrete ale ALS-urilor și IPA-urilor; 

9. regretă decizia Comisiei de a finaliza acordul cu Vietnamul înainte de încheierea 

evaluării impactului asupra drepturilor omului;  

10. solicită în mod ferm ca evaluarea impactului asupra drepturilor omului și studiile de 

impact privind sustenabilitatea să devină obligatorii și să înceapă într-un stadiu 

timpuriu, pentru a oferi informații înainte de formularea pozițiilor în negociere;  

11. recunoaște că accesul universal la bunuri comune precum apa și salubritatea, educația, 

asistența medicală și medicamentele reprezintă o componentă esențială a capacității 

statelor membre de a garanta drepturile omului și cele sociale; 

Politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările 

climatice 

12. recunoaște eforturile Comisiei de a negocia un acord plurilateral privind bunurile 

ecologice; invită Comisia să se orienteze spre o strategie diversificată, care să poată 

aborda și politicile antidumping în sectorul energiei regenerabile, regimurile proprietății 

intelectuale, programele de finanțare stricte și lipsa unor politici naționale în domeniul 

mediului care să creeze cererea pentru astfel de bunuri; 

13. îndeamnă UE să își reevalueze politica privind drepturile de proprietate intelectuală, în 

scopul unei interpretări mai puțin stricte a drepturilor de proprietate și o recunoaștere 

clară a puterii guvernelor de a aplica cerințe suplimentare în redactarea legislației 

naționale și de a adopta și utiliza norme flexibile privind proprietatea intelectuală, 

pentru protejarea drepturilor omului; 

14. invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a-și onora angajamentele de 

eliminare a subvențiilor pentru combustibili fosili, în conformitate cu angajamentul 

G20; 

15. își confirmă opoziția față de orice dispoziție directă sau indirectă care afectează 

comerțul în serviciile legate de energie, care ar permite neutralitatea tehnologică a 

subvențiilor; 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) în acordurile comerciale internaționale 
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16. consideră că sunt insuficiente eforturile în direcția includerii de clauze RSI în capitolele 

TSD și solicită Comisiei să își intensifice eforturile în direcția obținerii respectării 

depline de către întreprinderi, prin lanțurile lor de aprovizionare, a standardelor 

fundamentale ale OIM din domeniul muncii și a standardelor RSI recunoscute 

internațional.  

17. consideră că este esențial să se asigure un acces sporit la informații cu privire la 

activitatea întreprinderilor; consideră că este fundamental să se introducă un sistem de 

raportare obligatoriu și obligația de diligență pentru întreprinderile UE care își 

externalizează producția în țări terțe; 

18. invită Uniunea Europeană și statele membre să promoveze măsuri obligatorii din punct 

de vedere juridic pentru a garanta că întreprinderile plătesc impozite în țările în care au 

loc activitățile economice și în care este creată valoarea și să promoveze obligația 

sectorului privat de a prezenta rapoarte defalcate pe țări; 

19. invită UE și statele membre să se angajeze activ în activitatea Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului și a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) având ca 

obiect un tratat internațional care să angajeze răspunderea corporațiilor transnaționale 

pentru abuzurile săvârșite în ceea ce privește drepturile omului și încălcările 

standardelor de mediu; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 


