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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor 
societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii

2012/2097 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 și 36 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Carta socială europeană revizuită, în special articolele 5, 6 și 19,

– având în vedere Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile 
și drepturile fundamentale la locul de muncă, adoptată în 1998, și convențiile OIM prin 
care se instituie norme fundamentale universale de muncă cu privire la: abolirea muncii 
forțate (nr. 29 (1930) și 105 (1957)); libertatea de asociere și dreptul la negociere 
colectivă, (nr. 87 (1948) și nr. 98 (1949)); abolirea muncii copiilor (nr. 138 (1973) și nr. 
182 (1999)); nediscriminarea la încadrarea în muncă, (nr. 100 (1951) și nr. 111 (1958));

– având în vedere convențiile OIM referitoare la clauzele privind condițiile de muncă 
(contractele publice) (Convenția nr. 94) și referitoare la negocierile colective (Convenția 
nr. 154), 

– având în vedere Agenda OIM privind munca decentă și Pactul global al OIM privind 
locurile de muncă, adoptate prin consens global la 19 iunie 2009 în cadrul Conferinței 
Internaționale a Muncii,

– având în vedere Declarația privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă, adoptată 
la 10 iunie 2008 prin consensul celor 183 de state membre ale OIM,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (1948) și alte instrumente ale 
Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, îndeosebi Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966) și Pactul privind drepturile 
economice, sociale și culturale (1966), Convenția internațională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială (1965), Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei (1979), Convenția internațională privind drepturile copilului 
(1989), Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți 
și a membrilor familiilor acestora (1990) și Convenția internațională privind drepturile 
persoanelor cu handicap (2006),

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și 
drepturile omului și Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 8 decembrie 20091,

– având în vedere „Liniile directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale”, 
actualizate în mai 2011,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– având în vedere Convenția OCDE din 1997 privind combaterea mitei,

– având în vedere inițiativa de Raportare globală,

– având în vedere constituirea Consiliului internațional pentru raportare integrată (IIRC),

– având în vedere Legea privind declarațiile financiare adoptată în Danemarca (2008)

– având în vedere Pactul mondial al ONU, 

– având în vedere studiul din octombrie 2010 realizat la cererea Comisiei referitor la 
divergențele legate de guvernanță dintre instrumentele și standardele internaționale în 
materie de răspundere socială a întreprinderilor și legislația europeană existentă (cunoscut 
drept „Studiul de la Edinburgh”), ale cărui rezultate au fost prezentate în cadrul Raportului 
anual 2011 privind drepturile omului,

– având în vedere punctele 46 și 47 din Documentul final al Summitului Rio+20 din 2012 
având drept temă dezvoltarea durabilă, 

– având în vedere principiile ONU pentru investiții responsabile,

– având în vedere standardul internațional ISO 26000 care oferă orientări privind 
responsabilitatea socială și a fost publicat la 1 noiembrie 2010,

– având în vedere „Green Winners”, un studiu realizat în 2009 de 99 de întreprinderi,

– având în vedere constituirea, la 16 octombrie 2002, a Forumului multilateral european 
privind responsabilitatea socială a întreprinderilor,

– având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 
martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri și de servicii1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 
privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială2, care înlocuiește Convenția de la Bruxelles din 1968 în ceea ce privește 
relațiile dintre Danemarca și alte state membre;

– având în vedere Rezoluția Consiliului din 3 decembrie 2001 privind acțiunile ulterioare 
cărții verzi privind responsabilitatea socială a întreprinderilor3,

– având în vedere Rezoluția Consiliului din 6 februarie 2003 privind responsabilitatea 
socială a întreprinderilor4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Promovarea muncii decente pentru toți 

                                               
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
2 JO L 12, 16.1.2001, p. 1.
3 JO C 86, 10.4.2002, p. 3.
4 JO C 39, 18.2.2003.
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– contribuția UE la punerea în aplicare a unei agende de muncă decente în lume” 
(COM(2006)0249) (Comunicarea Comisiei privind munca decentă),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Modernizarea dreptului afacerilor și 
consolidarea guvernării corporative în Uniunea Europeană - Un plan pentru a merge 
înainte” (COM(2003)0284) (Planul de acțiune privind guvernarea corporativă),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț, creștere și afaceri 
internaționale: Politica comercială – componentă-cheie a strategiei UE 2020” 
(COM(2010)0612),

– având în vedere comunicarea Comisiei privind Pachetul „Întreprinderi responsabile” 
(COM(2011)0685),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012 intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativa privind antreprenoriatul social 
– Crearea unui climat favorabil pentru întreprinderile sociale, principalele părți interesate 
de economia socială și de inovare” (COM(2011)0682),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 - O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2002 referitoare la Cartea verde a Comisiei 
privind promovarea unui cadru european pentru responsabilitatea socială a 
întreprinderilor1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 mai 2003 referitoare la Comunicarea Comisiei privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor:  o contribuție a întreprinderilor la dezvoltare2,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2007 referitoare la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: un nou parteneriat3,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială 
a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale4,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010 referitoare la UE 2020, în care se afirmă 
existența unei legături indisolubile între responsabilitatea întreprinderilor și guvernanța 
corporativă5, 

– având în vedere Rezoluția sa din ... referitoare la Inițiativa privind antreprenoriatul social 
– Crearea unui climat favorabil pentru întreprinderile sociale, principalele părți interesate 

                                               
1 JO C 187 E, 7.8.2003, p. 180.
2 JO C 67 E, 17.3.2004, p. 73.
3 JO C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
4 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
5 JO C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
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de economia socială și de inovare (2012/2004(INI))1

– având în vedere avizul din 24 mai 2012 al Comitetului Economic și Social referitor la 
Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie reînnoită a UE pe 2011-2014 privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor” (SOC/440),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE (2011-14) pentru 
responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM (2011) 0681),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele comisiilor pentru afaceri juridice, pentru afaceri externe, pentru dezvoltare, pentru 
comerț internațional și pentru cultură și educație, 

A. întrucât responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) nu trebuie utilizată cu scopul de a 
redefini standardele minime aplicabile recunoscute la nivel internațional, ci în vederea 
unei mai bune înțelegeri și aplicări a modului în care aceste standarde sunt direct 
aplicabile întreprinderilor,

1. recunoaște că comunicarea Comisiei se înscrie într-o serie de declarații de politică datorită 
cărora RSI este integrată, în prezent, în politicile și acțiunea Uniunii Europene;

2. își însușește analiza expusă în comunicare potrivit căreia practicile RSI continuă să se 
limiteze în mare parte la o minoritate de mari întreprinderi;

3. consideră că printre viitoarele elemente cu rol de forță motrice care sunt determinante 
pentru dezvoltarea RSI vor figura acordarea unei atenții deosebite instrumentelor 
mondiale în materie de RSI, un nou elan generat de principalele întreprinderi în rândul 
societăților similare, utilizarea unei reglementări corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în restul societății a amplorii provocărilor sociale și de 
mediu de pe plan mondial; 

4. salută faptul că definiția RSI expusă în comunicarea Comisiei, care reflectă noua abordare 
adoptată inițial de către Comisie în cadrul Forumului multilateral din 2009, oferă o ocazie 
indispensabilă în ceea ce privește incluziunea și ajungerea la un consens și reflectă în mod 
adecvat noul consens la care au ajuns întreprinderile și alte părți interesate datorită 
acordului unanim existent cu privire la Principiile directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite;

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă „interes comercial” și își reiterează opinia că, în 
cazul în care un astfel de interes nu este relevant pe termen scurt într-o situație concretă 
sau într-o anumită întreprindere, acest fapt nu poate servi drept pretext pentru a se opta în 
favoarea iresponsabilității;

6. recunoaște că se percepe o deficiență profundă în inițiativele RSI atunci când 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)… .
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întreprinderile evită grupurile de interese deosebit de importante sau eludează chestiunile 
sensibile care prezintă interes pentru activitățile lor; solicită Comisiei să valorifice, în 
colaborare cu autoritățile financiare, activitatea întreprinsă anterior de către 
„laboratoarele” RSI, cu scopul de a stabili mai precis modalitățile prin care întreprinderile 
și acționarii lor pot decide în mod obiectiv care sunt aspectele sociale și de mediu 
esențiale pentru întreprinderea în cauză;

Redresare durabilă

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită întreprinderile să adopte inițiative în favoarea 
creării de locuri de muncă pentru tineri, oferind în acest mod o dovadă palpabilă a 
angajamentului lor;

8. invită Forumul multilateral să examineze diferitele linii posibile de acțiune în semn de 
răspuns la creșterea gradului de precaritate a locurilor de muncă, a numărului locurilor de 
muncă ai căror ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze cu fracțiune de normă, deși ar 
dori să lucreze cu normă întreagă, a practicilor de exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei economice; 

9. recunoaște că încetarea activităților întreprinderilor și reducerea personalului acestora 
periclitează unele dintre succesele obținute prin intermediul RSI în ceea ce privește 
ocuparea profesională a grupurilor sociale marginalizate; solicită Comisiei să efectueze o 
analiză aprofundată a impactului social al crizei asupra unor astfel de inițiative;

10. consideră că criza financiară a erodat încrederea angajaților în obligațiile întreprinderilor 
de a-și respecta angajamentele asumate pe termen lung cu privire la drepturile la pensie 
privată; solicită întreprinderilor să ia măsuri de reajustare a dezechilibrelor existente în 
opinia unui mare număr de salariați, care consideră că drepturile lor la pensie au suferit o 
reduse în mod disproporționat;

Organizații internaționale și abordări multilaterale

11. își exprimă acordul cu accentul pus în comunicarea Comisiei asupra consolidării și punerii 
în aplicare a standardelor internaționale și consideră, prin prisma actualizării, în 2011, a 
orientărilor OCDE și din perspectiva acordului privind Principiile directoare ale ONU, că 
acțiunea Uniunii Europene trebuie să se concentreze într-o mai mare măsură asupra 
punerii în aplicare pe deplin a respectivelor orientări și principii;

12. subliniază că toate posibilitățile de „finanțare a comerțului și a dezvoltării” oferite 
actorilor sectorului privat de mecanismele investiționale ale UE, de Banca Europeană de 
Investiții și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ar trebui să includă 
clauze contractuale care să stipuleze obligația de a respecta orientările OCDE și 
Principiile directoare ale ONU;

13. salută inițiativa Comisiei referitoare la planurile naționale de acțiune pentru punerea în 
aplicare a Principiilor directoare ale ONU; solicită Serviciului European de Acțiune 
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Externă (SEAE) să exercite un rol mult mai important în ceea ce privește contribuția 
adusă la coordonarea punerii în aplicare la nivel înalt; face apel la inițierea unui proces de 
evaluare inter pares între statele membre, care să impulsioneze punerea în aplicare; 

14. solicită Comisiei, în special DG Justiție din cadrul acestei instituții, să prezinte propuneri 
prin care să se faciliteze într-o mai mare măsură jurisdicția extrateritorială a instanțelor 
UE pentru cazurile flagrante de încălcare a drepturilor omului comise de întreprinderi 
stabilite în UE sau de filiale sau parteneri de afaceri ai acestora;

15. solicită Comisiei, în special DG Comerț din cadrul acesteia, să adopte o abordare „activă” 
cu privire la orientările OCDE, urmărind promovarea și susținerea continuă a orientărilor 
respective prin intermediul delegațiilor UE;

16. consideră că RSI constituie un instrument important la care se poate apela pentru a 
permite UE să sprijine punerea în aplicare a convențiilor OIM; sprijină punerea la
dispoziția sindicatelor europene a unor fonduri capabile să le permită să realizeze 
proiecte-pilot legate de orientările OCDE și de orice alte standarde RSI internaționale în 
vederea consolidării capacităților din țări terțe;

17. salută utilizarea de către mediul antreprenorial a summitului Rio+20 al ONU cu scopul de 
a pleda în favoarea unei noi convenții mondiale privind responsabilitatea întreprinderilor;

Politici publice pentru RSI

18. subscrie la opinia formulată în raportul din iunie 2004 al Forumului multilateral potrivit 
căreia autoritățile publice își pot aduce o contribuție importantă la promovarea RSI 
exercitându-și rolurile de convocare, stimulare și reglementare și invită statele membre să 
imprime în mod energic un nou elan acestor eforturi;

19. felicită numeroase state membre pentru eforturile depuse în vederea elaborării și punerii în 
aplicare a unor planuri naționale de acțiune în materie de RSI, purtând consultări cu 
forumurile multilaterale; își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase 
măsuri de politică publică nu au obținut rezultatele scontate în ceea ce privește progresele 
în materie de RSI;

20. solicită Comisiei să-și intensifice eforturile vizând prezentarea de noi propuneri vizând 
remedierea lacunelor în materie de guvernanță legate de standardele RSI internaționale, 
dând curs recomandării formulate în „Studiul de la Edinburgh” realizat la comanda sa;

Stabilirea unei corelații între investițiile responsabile din punct de vedere social și 
divulgare 

21. constată că unul dintre elementele determinante cu rol de forță motrice ale investițiilor 
responsabile din punct de vedere social îl constituie, în continuare, cererea investitorilor 
instituționali; constată, în acest sens, că divulgarea menționată este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale RSI și că trebuie să se întemeieze pe principii;

22. își exprimă sprijinul deplin față de intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă 
privind „divulgarea fără caracter financiar” de către întreprinderi; avertizează cu privire la 
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utilizarea sintagmei „fără caracter financiar”, care nu trebuie să disimuleze consecințele 
financiare cât se poate de reale pentru întreprinderi ale impactului social, de mediu și legat 
de drepturile omului; lansează un apel la prezentarea unei propuneri cu aspirații înalte, 
care să înscrie dreptul Uniunii Europene în rândul numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea obligatorie cu privire la sustenabilitatea întreprinderilor și 
să răspundă în totalitate obiectivului de a transforma raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului internațional pentru raportare integrată (IIRC), în 
norma generală la nivel mondial până la sfârșitului acestui deceniu;

Impulsionarea RSI

23. se declară în favoarea menținerii unui rol de lider pentru Forumul multilateral european în 
ceea ce privește sprijinul acordat în vederea punerii în aplicare a propunerilor prezentate 
în cadrul comunicării Comisiei;

24. admite că nu se poate aplica o abordare de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu privire la 
RSI, dar, deși recunoaște că abundența de inițiative private și voluntare poate crea costuri 
suplimentare și ridica obstacole în calea punerii în aplicare, invită Comisia ca, împreună 
cu alte organisme internaționale, să-și asume angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a inițiativelor RSI;

25. adresează felicitări pentru activitatea întreprinsă în cadrul anumitor școli de management 
în vederea promovării RSI, dar recunoaște că aceste școli reprezintă doar o minoritate; 
invită Grupul la nivel înalt să studieze modalități de integrare a RSI în educația 
managerială pentru toți;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ultima comunicare a Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor integrează 
RSI în gândirea europeană, într-un domeniu de politică în care Parlamentul European a 
exercitat un rol determinant. Comunicarea reprezintă, de asemenea, un progres major în semn 
de răspuns la dialogul cu Parlamentul și cu părțile interesate care iau parte la dezbaterea 
purtată pe această temă de la publicarea anterioarei comunicări.

Prezentul proiect de rezoluție parlamentară salută importanța deosebită care începe să fie 
acordată sprijinului european în favoarea inițiativelor RSI, reiterarea sprijinului față de o 
abordare multilaterală, stabilirea unei noi definiții care oglindește consensul la care s-a ajuns 
la nivel mondial și asumarea unui rol de susținere mult mai activ de către Comisia Europeană 
însăși.

Consider că această comunicare este constructivă, are o viziune pe termen lung și răspunde 
evoluțiilor pe care le cunoaște RSI în Europa și la nivel mondial, oferind o bază solidă pentru 
acțiunile care vor fi întreprinse în viitor în acest sens, iar Parlamentul European este invitat să 
o susțină cu fermitate.

Din aceste considerente, raportul meu urmărește să-și aducă propria contribuție la această 
dezbatere aprofundând unele dintre ideile expuse în comunicare, dar și evidențiind posibilele 
sale lacune.

O redresare durabilă

În primul rând, dezbaterea pe marginea RSI se înscrie în contextul actualei crize economice. 
Se invocă argumentul că RSI este indispensabilă în vederea restabilirii încrederii în 
întreprinderi și a unei redresări economice durabile. 

Acuzația de „ecologie de fațadă” nu este lipsită de temei, ceea ce nu înseamnă totuși că RSI 
trebuie asimilată unei amenințări la adresa competitivității întreprinderilor, reprezentând mai 
degrabă o oportunitate. De asemenea, RSI face parte din propriul „permis social” în temeiul 
căruia Europa promovează o creștere economică propulsată de schimburile comerciale.

Gândirea pe termen scurt de la Bruxelles, care se axează exclusiv pe așteptările legate de 
transparență și responsabilitate doar din partea piețelor financiare, ar repeta exact aceleași 
greșeli de care sunt acuzați cei care poartă răspunderea pentru prăbușirea sistemului bancar. 

Nu mai este posibil să ne sustragem de la angajamentul vital de a transforma economia 
europeană și mondială într-o economie cu un nivel redus al emisiilor de dioxid de carbon. O 
întreprindere durabilă nu își poate desfășura activitatea decât într-o economie durabilă.

În consecință, raportul meu invită întreprinderile responsabile să aducă dovada asumării unui 
angajament activ în favoarea atenuării consecințelor sociale ale crizei, inițiind, în acest sens, o 
serie de acțiuni care le sunt sugerate în materie de RSI: în domeniile creării de locuri de 
muncă pentru tineri, al sănătății la locul de muncă, al sustenabilității pensiilor, al promovării 
unui „salariu minim vital”, al combaterii practicilor de exploatare a lucrătorilor în lanțurile de 
aprovizionare ale întreprinderilor și prin promovarea unor noi piețe pentru produsele și 
serviciile utile din punct de vedere social și ecologic.
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Punerea în aplicare a RSI la nivel mondial

A doua prioritate urmărită de acest raport o constituie formularea unor idei concrete care să 
permită materializarea intenției Comisiei de a ameliora punerea în aplicare a inițiativelor de la 
nivel mondial în materie de RSI. Susțin că „polul de excelență” în materie de RSI, promis de 
către Comisie în 2006, poate fi realizat cu mai multă eficacitate în 2012 prin adoptarea unei 
abordări globale a cărei țintă s-o constituie întreprinderile europene care-și desfășoară 
activitatea pe piețele mondiale.

Recomand elaborarea, de către Comisia Europeană, a unui raport general privind punerea în 
aplicare a Principiilor directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile 
omului, în timp ce statele membre pot aduce îmbunătățiri propriilor procese de punere în 
aplicare prin intermediul unei proceduri de revizuire inter pares, care a devenit deja standard 
în evaluarea politicilor referitoare l drepturile omului. A sosit, de asemenea, momentul 
oportun pentru abordarea problemei sensibile a jurisdicției extrateritoriale în ceea ce privește 
abuzurile comise în legătură cu drepturile lucrătorilor și încălcările de ordin mai general ale 
drepturilor omului de către întreprinderile europene, care au loc în țări terțe în care accesul la 
justiție este restricționat.

Raportul subliniază, de asemenea, că Comisia trebuie să exercite un rol mult mai activ în 
punerea în aplicare a Orientărilor OCDE referitoare la întreprinderile multinaționale, 
incluzându-le în referirile din acordurile comerciale și privind investițiile, acordând sprijin 
financiar consolidării capacităților, acordând asistență întreprinderilor în cazul în care sunt 
acuzate de comiterea unor acte de încălcare, condiționând acordarea sprijinului financiar pus 
la dispoziția întreprinderilor de respectarea orientărilor și contribuind la creșterea numărului 
de semnatari la nivel mondial.

Raportul subliniază totodată importanța transparenței și pledează în favoarea raportării 
integrate privind durabilitatea cu titlu de element determinant cu rol de forță motrice pentru 
RSI. Se exprimă în termeni fermi sprijinul față de inițiativa de Raportare globală, care 
constituie principala metodologie utilizată de întreprinderi la nivel mondial pentru elaborarea 
rapoartelor referitoare la durabilitate. Raportul continuă prin a încuraja propunerea pe care 
Comisia prevede s-o prezinte în acest domeniu, dar solicită ca aceasta să fie solid ancorată în 
obiectivul Consiliului internațional pentru raportare integrată: raportarea integrată (IR) trebuie 
să devină norma generală la nivel mondial până la sfârșitul acestui deceniu.

Raportul sprijină intenția Comisiei de a se angaja față de investitori, în special în ceea ce 
privește promovarea principiilor ONU pentru investiții responsabile, iar raportorul sugerează 
să se lanseze o nouă inițiativă a UE privind impulsionarea „principiului importanței relative ”.

Raportul recomandă totodată Uniunii Europene să acorde un sprijin activ propunerii lansate 
de întreprinderi privind adoptarea unei convenții ONU privind responsabilitatea 
întreprinderilor, depusă anul acesta cu ocazia Summitului Rio +20 pentru Dezvoltare Durabilă 
al ONU. Sprijin promovarea RSI în cadrul procesului obiectivelor în materie de dezvoltare 
durabilă, inițiat datorită rezultatelor obținute în cadrul summitului.

Abordarea multilaterală

Se adresează, de asemenea, Parlamentului European solicitarea de a recunoaște caracterul 
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special al elaborării politicilor Uniunii Europene în materie de RSI. Se formulează idei cu 
privire la recurgerea la dialogul social convențional, de exemplu prin stabilirea unui obiectiv 
care trebuie atins de noile acorduri-cadru din domeniul RSI și prin finanțarea proiectelor-pilot 
întreprinse împreună cu sindicatele europene în domeniul „muncii decente

Cu toate acestea, Parlamentului European i se adresează în mod expres solicitarea de a sprijini 
funcționarea și dezvoltarea Forumului multilateral în materie de RSI, inclusiv prin inițiativele 
sectoriale propuse în cadrul comunicării. Raportorul propune inițiative suplimentare legate de 
TIC și de sectorul privat al securității. Raportul sprijină, de asemenea, noile „comunități de 
practică” multilaterale.

Se face apel la asumarea, de către Grupul la nivel înalt al statelor membre, a unui angajament 
mai puternic față de alte părți interesate, subliniindu-se totodată necesitatea ca RSI să 
beneficieze de o mai mare atenție din partea Direcției Generale pentru Mediu și a DG Relații 
Externe din cadrul Comisiei.  

Sectorul public împreună cu cel privat - „Un calcul inteligent”

Raportul solicită să se acorde o mai mare importanță impactului politicilor publice asupra 
RSI. Aceasta ar trebui să includă punerea în aplicare a recomandărilor propriului „Studiu de la 
Edinburgh” al Comisiei în legătură cu lacunele în materie de guvernanță și necesitatea de a se 
obține rezultate concrete în ceea ce privește punerea în aplicare a indicatorilor sociali, 
îndeosebi prin achiziții publice.

Comisia Europeană este invitată să dea dovadă de spirit de lider, însușindu-și angajamentul în 
favoarea raportării referitoare la sustenabilitate, față de gestionarea pe baza unor principii 
etice a investițiilor realizate de propriul său fond de pensii și față de sprijinirea activităților de 
voluntariat realizate de propriul său personal.

Raportul reiterează corelația existentă între responsabilitatea întreprinderilor și guvernanța 
corporativă și își exprimă sprijinul față de utilizarea codurilor de administrare și față de 
obligațiile directorilor de a impulsiona asumarea RSI și integrarea sa în cadrul 
întreprinderilor.

Cu toate acestea, este subliniată în egală măsură importanța constantă a acțiunilor private și 
voluntare întreprinse cu titlu complementar, îndeosebi prin promovarea avantajelor susținerii 
principiului „convergenței” unor astfel de inițiative. Raportul invocă argumentul potrivit 
căruia este preferabil să se promoveze cooperarea voluntară în locul unor noi inițiative 
obligatorii în materie de etichete sociale.

Toate aceste elemente, corelate cu Principiile directoare ale ONU, sunt cunoscute drept 
„combinația inteligentă” de abordări normative și voluntare, iar UE ar da, într-adevăr, dovadă 
de inteligență adoptând aceeași abordare.

Etapele următoare

Raportul își exprimă sprijinul față de o gamă largă de alte acțiuni sugerate în cadrul 
comunicării. Propun să se acorde o importanță și mai mare integrării RSI în programul de 
studii al școlilor de management tradiționale, promovării RSI la nivelul întreprinderilor mici 
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prin abordarea de tip cluster și instituirii unui „audit”, prin care să se asigure îndeplinirea cu 
adevărat, de către premiile RSI care urmează să fie acordate, a celor mai bune practici 
europene și mondiale.

În cele din urmă, permiteți-mi să-mi reafirm convingerea că RSI trebuie să treacă de la stadiul 
de proces la cel de rezultat. Pe bună dreptate, comunicarea subliniază prioritatea absolută care 
trebuie acordată adoptării pe o scară tot mai largă a RSI. Adoptarea de inițiative legate de 
cetățenia întreprinderilor în cadrul Anului european 2013, realizarea de studii cu privire la 
impactul cumulativ al RSI în abordarea problemelor sociale și de mediu cu scopul de a reliefa 
caracterul urgent al provocărilor și prezentarea unei propuneri referitoare la un nou „pact” cu 
societatea civilă sunt doar câteva dintre ideile recomandate în cadrul raportului în ceea ce 
privește colaborarea cu persoanele din cadrul întreprinderilor și din afara acestora destinată 
îndeplinirii acestui obiectiv.

După cum afirmă Comisia, pe bună dreptate, RSI constituie responsabilitatea întreprinderilor 
cu privire la impactul activităților lor asupra societății; în schimb, trebuie urmărit impactul pe 
care-l pot exercita, împreună, întreprinderile și societatea.


