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A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Carlos
Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan
Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel
respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen
a l’exterior, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text
següent:

Exposició de motius

En els darrers anys el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya,
empesos per les mobilitzacions i les demandes de part de la societat civil
catalana, han expressat de forma reiterada la seva voluntat de vetllar
perquè els Drets Humans siguin respectats arreu del món per part de tots
els actors catalans que actuen més enllà de les nostres fronteres.

El 19 de desembre de 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció
en què s'instà al Govern a crear un grup de treball en el marc del Consell de
Cooperació al Desenvolupament per a elaborar un pla de sensibilització
adreçat a les empreses catalanes deslocalitzades que operen allà on hi ha
projectes de cooperació exterior catalans per tal que coneguin els mateixos
projectes, la situació en què es troba el país de destinació amb relació als
drets humans i el compliment de la legalitat internacional i que aquest grup
de treball s'ha reunit de manera estable des de la seva creació l'abril de
2014 treballant en aquest línia.
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El 4 de desembre de 2014 s'aprovà la Llei 16/2014 d'acció exterior i de
relacions amb la Unió Europea, la qual promou la defensa de la pau, els
drets humans i el desenvolupament humà sostenible (article 4, punt f), així
com la garantia de la coherència de les accions de promoció de la
internacionalització econòmica de Catalunya amb els Principis rectors de les
Nacions Unides sobre les empreses i els Drets Humans, vetllant sempre pel
respecte als Drets Humans en qualsevol acció que es dugui a terme (article
12. 2. e). Aquest sentir de la Llei també queda recollit en altres dels seus
articles (13, 26.c., 27, 34 i 36) on es reconeix la necessitat de dur a terme
polítiques de promoció i de reconeixement de les organitzacions socials que
duen a termes tasques en àmbits com són el desenvolupament humà
sostenible, la cooperació i ajut al desenvolupament, foment de la pau i
defensa dels drets humans, així com de cohesió social en aquells països on
s'operi.

En coherència al desenvolupament d'aquesta Llei, el Consell Executiu del 26
de maig de 2015 va aprovar el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions
amb la Unió Europea 2015-2018 i que aquest Pla Estratègic contempla la
construcció d’una política pública coherent i cohesionada, vetllant per la
integració de l’enfocament de foment de la cultura de pau i la defensa dels
drets humans a totes les polítiques i intervencions en matèria d’acció
exterior de Catalunya.

El 22 d’abril de 2015 el Parlament també va aprovar el Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, el qual considera, com a eix
principal de la seva acció en matèria de cooperació al desenvolupament, la
defensa, la protecció i la garantia dels drets humans , individuals i col·
lectius.

Durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell
de Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de
superar
les mancances dels codis voluntaris i que té per objectiu
l'establiment d'un instrument internacional jurídicament vinculant sobre
empreses i drets humans, entenem que Catalunya no pot estar al marge
d'aquest debat i que l'ha de saber aprofitar com una oportunitat per a
situar-se com a país referent en l'escena internacional en el respecte de la
pau i de la promoció dels drets humans.
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Per aquests motius, els Grup Parlamentaris sotasignants presenten la
següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets
humans, el Dret internacional del treball i les normes internacionals sobre
medi ambient, promoció de la pau i el Dret al desenvolupament sostenible; i
es compromet a seguir treballant de forma transversal en el seu marc
legislatiu per avançar en aquests camps.
b) Insta al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els
treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els
impactes de les empreses catalanes amb inversions a l'exterior que disposi
d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit
dels Drets Humans per part de les empreses i amb participació de la
societat civil catalana, del Govern i del Parlament.
c) Es declara favorable a la creació d'un instrument internacional
jurídicament vinculant que garanteixi el compliment de les obligacions en
matèria de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres
empreses i dóna suport al grup de treball del Consell de Drets Humans de
les Nacions Unides que té el mandat d'elaborar aquest instrument
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP JS

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP PPC
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Carlos Carrizosa Torres
Portaveu del GP C’s

Joan Coscubiela Conesa
Portaveu del GP CSP

Anna Gabriel i Sabaté
Portaveu del GP CUP-CC
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