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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) 
poate contribui pe deplin la reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât aceasta este strict 
necesară pentru redresarea economică;

2. subliniază că autoreglementarea și coreglementarea nu pot înlocui reglementarea 
corespunzătoare în domeniile vizate de RSI, dar consideră că pot sta la baza inițiativelor 
private și voluntare existente în domeniul RSI, stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, importanței relativei, contribuției tuturor părților interesate și 
transparenței;

3. salută intenția Comisiei de a lansa o „comunitate de practici” în domeniul RSI; consideră 
că aceasta trebuie să vină în completarea unui cod de bune practici pentru coreglementare 
și autoreglementare, permițând tuturor părților interesate să se angajeze într-un proces 
colectiv de învățare pentru a îmbunătăți eficacitatea și gradul de responsabilitate al 
inițiativelor RSI multipartite;

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă privind cerințele 
de publicare a informațiilor nefinanciare de către întreprinderi; avertizează cu privire la 
faptul că utilizarea termenului de „nefinanciar” nu ar trebui să creeze confuzii între 
consecințele financiare reale pentru întreprinderi și impactul social, ecologic și asupra 
drepturilor omului; solicită elaborarea unei propuneri ambițioase care să plaseze interesele 
UE în centrul numeroaselor inițiative internaționale actuale în materie de informare 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea întreprinderilor, ceea ce răspunde în totalitate 
obiectivului de a face ca raportarea integrată, așa cum este concepută în prezent de 
Consiliului internațional pentru raportare integrată (IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

5. condamnă corupția și evaziunea fiscală din cadrul întreprinderilor; solicită Comisiei ca, în 
dezbaterea privind RSI, să acorde atenție acestor chestiuni în cadrul „bunei guvernanțe”;

6. subliniază că legătura dintre o reală responsabilitate socială a întreprinderilor și buna 
guvernanță a acestora poate fi asigurată numai dacă RSI este o componentă centrală a 
întreprinderilor, care afectează strategia financiară cotidiană a acestora; consideră că 
Comisia ar trebui să examineze oportunitățile pentru a garanta că strategia privind RSI 
este convenită la nivel de consiliu de administrație.


