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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:

1. întrucât, în ultimii ani, Parlamentul și-a asumat un rol proactiv în promovarea unui 
regim al răspunderii pentru mediu în cazul prejudiciilor aduse mediului și drepturilor 
omului în țările terțe, în special prin adoptarea rezoluției sale din 25 octombrie 2016 
referitoare la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului 
în țările terțe;

2. întrucât principiul 21 din Declarația de la Stockholm și principiul 2 din Declarația de la 
Rio recunosc dreptul suveran al statelor de a-și exploata propriile resurse naturale, dar și 
responsabilitatea sau obligația de a nu cauza daune mediului din alte state sau din zone 
care depășesc limitele jurisdicției naționale;

3. întrucât au fost observate încălcări ale drepturilor omului și daune aduse mediului în 
multe țări în curs de dezvoltare, în special exproprierea terenurilor de la populațiile 
indigene și comunitățile locale, sclavia modernă, distrugerea ecosistemelor, poluarea 
apei și exploatarea excesivă a resurselor naturale;

4. întrucât există din ce în ce mai multe cazuri în care victimele poluării provocate de 
filiale ale unor întreprinderi europene încearcă să introducă acțiuni în justiție în materie 
de răspundere pentru mediu împotriva întreprinderilor-mamă în fața instanțelor din UE;

5. întrucât încălcările drepturilor omului și daunele aduse mediului sunt adesea strâns 
legate și trebuie abordate în consecință printr-o abordare holistică,

6. reamintește că creșterea la nivel mondial a infracțiunilor împotriva mediului reprezintă 
o amenințare din ce în ce mai mare la adresa realizării Agendei 2030 a ONU pentru 
dezvoltare durabilă, a Acordului de la Paris și a Convenției privind diversitatea 
biologică, în special în țările în curs de dezvoltare; este preocupat de faptul că 
infracțiunile împotriva mediului rămân adesea nedepistate din cauza reticenței sau a 
aplicării ineficace a legii, în special în țările în curs de dezvoltare;

7. sprijină apelul lansat de ONU și de alte organizații internaționale pentru recunoașterea 
la nivel mondial a dreptului la un mediu sigur, curat, sănătos și durabil la nivelul ONU, 
care să implice obligația de a-i urmări penal pe cei care încalcă acest drept; solicită 
Uniunii să adapteze Carta drepturilor fundamentale a UE în acest scop; invită UE și 
statele membre să își intensifice eforturile în vederea realizării obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD) în contextul Deceniului de acțiune până în 2030, al Pactului 
verde și al Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030;

8. întrucât UE ar trebui să promoveze un nivel ridicat de protecție a mediului pe propriul 
său teritoriu și să facă tot posibilul pentru a preveni daunele aduse mediului în țările 
terțe de întreprinderile care își au sediul în statele membre ale UE; recunoaște 
necesitatea de a institui un cadru obligatoriu și armonizat privind obligația de diligență 
la nivelul Uniunii, pentru a se asigura că acțiunile privind obligația de diligență nu se 
limitează strict la eforturile naționale la nivelul statelor membre, și le îndeamnă pe 
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acestea din urmă să depună eforturi pentru a institui acest cadru; reamintește că 
obligația de diligență este, în primul rând, un mecanism de prevenire și că 
întreprinderile în cauză ar trebui, înainte de toate, să identifice riscurile sau efectele 
negative potențiale sau reale și să adopte politici și măsuri pentru a le combate; 
subliniază că, în cazul în care o întreprindere provoacă sau contribuie la un efect 
negativ, ea ar trebui să îl remedieze și să își asume răspunderea pentru astfel de efecte; 
subliniază că răspunderea întreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește prejudiciile legate 
de operațiunile unei întreprinderi, este necesară pentru a garanta că întreprinderile sunt 
incitate să își îndeplinească obligația de diligență și că această diligență este eficace;

9. reamintește că, potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Interpol, 
valoarea monetară a infracțiunilor împotriva mediului este cuprinsă între 70 și 213 
miliarde USD pe an; subliniază că comerțul ilegal cu animale și produse forestiere 
afectează în principal țările în curs de dezvoltare; solicită UE să acorde mai mult sprijin 
acestor țări în combaterea traficului ilegal care afectează mediul, le lipsesc de surse 
suplimentare de venit și împiedică dezvoltarea lor socială și economică;

10. subliniază că populațiile din țările în curs de dezvoltare depind în mod direct de 
biodiversitate pentru securitatea lor alimentară, sanitară și economică; regretă că 
degradarea biodiversității ca urmare a infracțiunilor împotriva mediului și pierderea de 
resurse rezultată sporesc vulnerabilitatea acestora;

11. subliniază că, deși dreptul internațional al mediului a evoluat prin adoptarea de tratate și 
convenții, dreptul penal este în continuare insuficient pentru a preveni daunele ecologice 
grave; îndeamnă UE să asigure responsabilitatea și răspunderea în lupta împotriva 
infracțiunilor împotriva mediului și să facă din aceasta o prioritate politică strategică în 
cadrul cooperării judiciare internaționale, precum și pentru instituțiile UE și Conferința 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în special 
prin consolidarea bunei guvernanțe în materie de mediu, prin promovarea respectării 
acordurilor multilaterale de mediu (AMM), inclusiv adoptarea de sancțiuni penale, prin 
promovarea schimbului de bune practici privind protecția mediului prin dialogul cu 
sectoarele private și publice, cu autoritățile locale din țările terțe și cu societatea civilă, 
precum și prin promovarea extinderii sferei de acțiune a Curții Penale Internaționale 
pentru a recunoaște infracțiunile care constituie ecocid în temeiul Tratatului de la Roma;

12. invită Comisia să ia în considerare o propunere de reformare a Directivei 2008/99/CE 
din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, 
pentru a extinde lista tipurilor de comportamente clasificate drept infracțiuni împotriva 
mediului și pentru a stabili un cadru minim de sancțiuni care să garanteze caracterul său 
disuasiv în întreaga Uniune;

13. salută Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 și prioritatea acordată protecției 
faunei și florei în cadrul negocierii acordurilor comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare; reamintește angajamentul Comisiei de a revizui Planul de acțiune al UE în 
materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, inclusiv a 
traficului ilegal de fildeș; solicită, în acest sens, includerea elefantului african, aflat pe 
cale de dispariție din cauza comerțului ilegal cu fildeș, în anexa 1 la Convenția privind 
comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție 
(CITES);
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14. invită Comisia și statele membre să instituie sisteme de protecție pentru victimele 
daunelor aduse mediului și să se asigure că ele au acces deplin la justiție, la despăgubiri 
și la asistență, în contextul în care Directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător (DRM) nu permite organizațiilor societății civile sau persoanelor fizice să 
depună plângeri împotriva întreprinderilor pentru presupuse încălcări ale directivei; 
solicită ca persoanele fizice și juridice afectate să aibă dreptul de a depune plângeri 
împotriva întreprinderilor în temeiul DRM; solicită, de asemenea, să se faciliteze 
acțiunile de reprezentare ale ONG-urilor în caz de încălcare a normelor de mediu de 
către întreprinderi;

15. subliniază că regimul UE privind răspunderea pentru mediul înconjurător trebuie să 
respecte coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) și principiul de a nu face rău;

16. salută propunerea Comisiei de a îmbunătăți punerea în aplicare a Convenției de la 
Aarhus și de a răspunde preocupărilor exprimate de Comitetul pentru examinarea 
respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus în ceea ce privește respectarea de către 
UE a obligațiilor sale internaționale în temeiul convenției;

17. invită Comisia și statele membre să promoveze ratificarea Convenției de la Aarhus în 
țările terțe și să joace un rol activ în cadrul Grupului operativ privind accesul la justiție 
pentru a face schimb de informații, de experiență și de bune practici în ceea ce privește 
jurisprudența relevantă cu țările terțe;

18. invită Comisia și statele membre să promoveze principiile Convenției de la Aarhus în 
cadrul organizațiilor internaționale și al proceselor internaționale legate de mediu;

19. reamintește că DRM este esențială pentru punerea în aplicare a principiului „poluatorul 
plătește”; regretă faptul că normele privind răspunderea nu au fost aplicate în mare 
măsură și că nu își pot îndeplini funcțiile compensatorii și preventive; consideră că, 
pentru a asigura respectarea efectivă a principiului „poluatorul plătește”, DRM ar trebui 
să stabilească un regim strict de răspundere pentru orice tip de daune aduse mediului sau 
de situație de pericol iminent pentru mediu, inclusiv în situațiile în care daunele sunt 
rezultatul unor activități autorizate în mod explicit sau în cazul în care daunele 
potențiale ale acestor acțiuni nu ar fi putut fi cunoscute în momentul desfășurării 
acțiunilor, și să prevadă imprescriptibilitatea procedurilor de sancționare;

20. consideră că responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) și responsabilitatea de 
mediu a întreprinderilor (RMI) joacă un rol complementar în răspunderea pentru mediu, 
deoarece respectarea corespunzătoare a RSI și a RMI poate reduce riscul de a aduce 
daune mediului; invită Comisia să adopte, în consecință, o legislație ambițioasă privind 
un cadru obligatoriu al UE privind obligația de diligență; subliniază că o astfel de 
legislație ar trebui să se bazeze pe o abordare transversală în ceea ce privește materiile 
prime, să se aplice tuturor actorilor economici din lanțul de aprovizionare, inclusiv 
actorilor financiari, atât în amonte, cât și în aval, și să fie însoțită de un mecanism solid 
de raportare, divulgare și punere în aplicare, inclusiv de sancțiuni eficace, proporționale 
și disuasive în caz de nerespectare; reamintește totuși că această legislație trebuie să 
completeze legislația care stabilește un cadru obligatoriu privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător a întreprinderilor din UE care își desfășoară activitatea în țări terțe; 
reiterează, de asemenea, necesitatea de a elabora standarde privind divulgarea 
obligatorie a informațiilor relevante de către întreprinderile care intră sub incidența 
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revizuirii Directivei 2014/95/UE din 22 octombrie 2014 privind raportarea nefinanciară, 
în special prin includerea unui mecanism de punere în aplicare și de sancționare care să 
sprijine cerințele de raportare;

21. consideră că, pentru a atinge un nivel ridicat de protecție a mediului, domeniul de 
aplicare al Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător ar trebui extins 
pentru a include orice tip de comportament care este dăunător sau creează un risc 
imediat pentru mediu, în special orice tip de risc iminent sau de deteriorare iminentă a 
apei și solului;

22. atrage atenția asupra obstacolelor care împiedică tragerea la răspundere a societăților 
holding pentru daunele aduse mediului, cum ar fi regimul răspunderii limitate, 
insolvența, barierele în calea accesului la justiție, întârzierile, incertitudinea cauzală și 
lipsa de precizie a criteriilor de evaluare a daunelor aduse mediului;

23. salută eforturile depuse de unele întreprinderi și corporații de prim rang pentru a pune în 
aplicare măsuri voluntare privind respectarea drepturilor omului și a standardelor de 
mediu; recunoaște, cu toate acestea, că eforturile voluntare nu sunt suficiente și că un 
cadru cuprinzător este vital pentru a combate infracțiunile împotriva mediului și pentru 
a proteja și garanta respectarea standardelor universale de mediu;

24. reamintește că cadrul de reglementare pentru corporațiile multinaționale este deficitar, 
deoarece normele consacrate în AMM nu sunt obligatorii pentru companiile 
multinaționale în temeiul dreptului internațional; reamintește, de asemenea, că nu există 
niciun instrument juridic al UE care să abordeze posibilitatea de a urmări penal în 
străinătate întreprinderi din UE pentru infracțiuni împotriva mediului sau pentru 
activități care produc daune mediului; subliniază, prin urmare, că actualul sistem de 
recurgere la legislațiile naționale este susceptibil să subestimeze gravitatea daunelor 
aduse mediului de către întreprinderi; solicită UE și statelor sale membre, din aceste 
motive, să asigure accesul la justiție, permițând victimelor să trimită întreprinderile-
mamă în instanță în UE, în contextul în care multe sisteme juridice ale statului-gazdă 
sunt inadecvate;

25. solicită, de asemenea, un sprijin sporit pentru autoritățile locale și guvernele țărilor în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește armonizarea legislației și a politicilor interne cu 
standardele internaționale de mediu, în efortul de a consolida aplicarea la nivel național 
a obligației de diligență și a răspunderii întreprinderilor în țările terțe;

26. consideră că toate statele membre ar trebui să stabilească regimuri de răspundere civilă 
obiectivă pentru a determina repararea oricărui prejudiciu direct cauzat persoanelor 
fizice ca urmare a daunelor aduse mediului de un operator; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă în acest scop;

27. reamintește că, în temeiul actualei DRM, nu este posibilă impunerea răspunderii 
întreprinderii-mamă, al cărei efect secundar negativ este faptul că unele întreprinderi pot 
abuza de răspunderea lor limitată pentru a investi în industrii periculoase prin crearea 
unor entități juridice separate pentru a externaliza costurile de mediu, limitând astfel 
expunerea lor juridică și în materie de relațiile publice; consideră că UE trebuie să 
dezvolte o abordare incluzivă a răspunderii întreprinderilor; subliniază că răspunderea 
pentru mediul înconjurător a întreprinderilor ar trebui să fie legată de dimensiunea 
globală a proceselor de producție;
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28. reamintește deficitul de guvernanță în lanțurile valorice mondiale; reiterează necesitatea 
unui cadru de reglementare comun care să tragă la răspundere întreprinderile; solicită 
UE să încurajeze întreprinderile-mamă să adopte abordări durabile și responsabile în 
ceea ce privește cooperarea lor cu țările terțe, în conformitate cu standardele 
internaționale privind drepturile omului și mediul, și să se abțină de la adoptarea unor 
strategii de investiții care conduc direct la rezultate periculoase; insistă asupra 
necesității de a crea condiții de concurență echitabile pentru ca societățile și 
întreprinderile să respecte drepturile omului și standardele de mediu;

29. consideră că domeniul de aplicare al răspunderii stricte ar trebui extins la 
întreprinderile-mamă de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, pentru a evita riscul 
de hazard moral, în conformitate cu și pe lângă principiul conform căruia întreprinderile 
din UE au obligația de diligență și de a proteja pentru a preveni daunele aduse mediului 
de filialele care își desfășoară activitatea în afara UE; îndeamnă Comisia să evalueze 
fezabilitatea adoptării unei astfel de măsuri; subliniază importanța includerii în 
acordurile comerciale ale UE a unor clauze care să asigure un nivel ridicat de protecție a 
mediului;

30. ia act de faptul că întreprinderile joacă un rol important în sistemul creat de DRM; 
consideră, cu toate acestea, că, având în vedere natura administrativă a DRM, 
autoritățile administrative joacă un rol esențial în luarea inițiativei și în reacția rapidă 
atunci când sunt depistate daune aduse mediului, precum și în luarea de măsuri adecvate 
pentru a preveni daunele viitoare;

31. reamintește că insolvența subminează grav efectul disuasiv al DRM în ceea ce privește 
prevenirea daunelor aduse mediului; reamintește că, până în prezent, nu există nicio 
obligație formală de a furniza garanții financiare în temeiul DRM; solicită, în acest 
context, dezvoltarea unui cadru armonizat de garanții de solvabilitate obligatorii pentru 
a acoperi obligațiile prevăzute de DRM pentru întreprinderi în caz de insolvență pentru 
a accentua efectul preventiv al directivei și pentru a căuta o combinație optimă între 
viitoarea legislație a UE privind obligația de diligență în materie de mediu și regimurile 
administrative, civile și penale de asigurare a aplicării legii, cu scopul de a contracara 
efectele negative asupra mediului;

32. reamintește că, în prezent, este în curs de negociere la ONU un sistem privind 
răspunderea întreprinderilor pentru încălcările drepturilor omului, în cadrul grupului de 
lucru interguvernamental deschis al CDO privind societățile transnaționale și alte 
întreprinderi din perspectiva drepturilor omului (GLIGD); regretă totuși că Comisia nu a 
primit un mandat din partea Consiliului pentru a derula negocieri în numele UE privind 
participarea sa la GLIGD; solicită încă o dată UE și statelor sale membre să se implice 
activ și constructiv în acest proces, pentru a adopta un tratat ONU obligatoriu și 
executoriu privind întreprinderile și drepturile omului;

33. subliniază necesitatea de a îmbunătăți accesul la justiție pentru victimele efectelor 
negative asupra mediului, și anume prin acțiuni colective, acțiuni de reprezentare și 
mecanisme reparatorii, și solicită evaluarea acestor opțiuni în conformitate cu 
Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului și în temeiul unui tratat al 
ONU cu caracter obligatoriu și executoriu privind întreprinderile și drepturile omului; 
reamintește rolul pozitiv al viitoarei legislații privind obligația de diligență în ceea ce 
privește instituirea unor mecanisme care să garanteze accesul efectiv al victimelor 
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daunelor aduse mediului din țările terțe la protecția jurisdicțională oferită de statele 
membre în cazul în care activitățile dăunătoare au fost desfășurate de întreprinderi care 
își au sediul într-un stat membru sau de persoane juridice controlate de aceste 
întreprinderi;

34. subliniază rolul-cheie al ONG-urilor active în domeniul mediului în sensibilizarea 
opiniei publice și în inițierea de acțiuni în justiție; subliniază, prin urmare, necesitatea 
de a îmbunătăți accesul ONG-urilor la justiție, în special în cazul unei poluări la scară 
largă, inclusiv prin eliminarea barierelor financiare din calea litigiilor, pentru a iniția 
acțiuni în justiție în temeiul DRM; regretă, în general, că majoritatea principalelor 
AMM-uri dintre state nu includ dispoziții privind răspunderea internațională pentru 
mediul înconjurător; invită, din aceste motive, Uniunea și statele sale membre să 
încurajeze crearea unei autorități internaționale independente în domeniul răspunderii 
pentru mediul înconjurător;

35. reamintește că răspunderea pentru mediul înconjurător ar trebui să fie pusă în aplicare și 
respectată în mod corespunzător pentru a proteja mai bine resursele biodiversității și 
pentru a se asigura că orice conversie ilegală a habitatelor este inversată și că costurile 
de refacere sunt suportate de entitățile responsabile; subliniază, în acest context, că 
DRM stabilește o listă exhaustivă de activități care pot atrage răspunderea 
întreprinderilor pentru daunele aduse mediului, pe lângă daunele aduse biodiversității; 
subliniază că această abordare limitează în mod semnificativ aplicarea principiului 
„poluatorul plătește”; solicită introducerea unei responsabilități pentru toate 
întreprinderile și pentru orice daune aduse mediului, în special atunci când daunele sunt 
din vina întreprinderii sau sunt cauzate de o neglijență gravă a acesteia; subliniază, în 
sens mai larg, că dreptul internațional a evoluat pentru a integra noi concepte, cum ar fi 
„patrimoniul comun al umanității”, „dezvoltarea durabilă” și „generațiile viitoare”, dar 
subliniază că nu există niciun mecanism internațional permanent de monitorizare și 
tratare a daunelor aduse mediului sau a distrugerii acestuia în caz de alterare 
semnificativă și durabilă a bunurilor comune sau a serviciilor ecosistemice mondiale; 
invită, în acest scop, UE și statele sale membre să sprijine o schimbare de paradigmă 
pentru a include ecocidul și dreptul generațiilor viitoare în dreptul internațional al 
mediului;

36. reamintește că există doar un singur ocean și că, având în vedere serviciile pe care le 
oferă întregii umanități, el este un bun comun; reamintește că partea 12 din Convenția 
ONU asupra dreptului mării conferă statelor drepturi suverane asupra zonelor lor 
economice exclusive și libertatea de navigație în afara zonelor aflate sub jurisdicție; 
reamintește totuși că acest lucru nu scutește statele și, prin urmare, actorii naționali – în 
special întreprinderile care își desfășoară activitatea pe mare – de responsabilitatea care 
le incumbă pentru conservarea ecosistemelor marine și costiere; subliniază, în acest 
sens, importanța asigurării răspunderii de mediu a întreprinderilor pentru riscurile 
asociate exploatării resurselor marine și transportului maritim în apele țărilor în curs de 
dezvoltare;

37. solicită stabilirea unor norme clare privind răspunderea importatorilor, a prelucrătorilor 
și a comercianților cu amănuntul pentru a asigura legalitatea și transparența deplină a 
lanțului de aprovizionare al tuturor produselor agricole de bază, astfel încât să se 
prevină distrugerea habitatelor naturale în interiorul și în afara UE;
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38. ia act de faptul că definiția daunelor aduse mediului prevăzută în DRM împiedică 
protecția eficace a mediului prin separarea artificială a daunelor aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, a daunelor aduse apelor și a daunelor aduse solului; 
solicită ca definiția daunelor aduse mediului să fie modificată pentru a adopta o 
abordare mai holistică;

39. sprijină punerea corectă în aplicare a DRM, încurajând statele membre să înregistreze 
date privind incidentele care intră sub incidența directivei, să publice registrele 
referitoare la directivă și să colecteze datele necesare pentru a atesta aplicarea eficace și 
eficientă a directivei în țara lor;

40. constată că pragul de „importanță” necesar pentru ca daunele să intre în domeniul de 
aplicare al directivei s-a dovedit a fi prea ridicat în practică pentru a permite o protecție 
suficientă a mediului; solicită eliminarea acestui prag sau clarificarea sa pentru a 
elimina barierele din calea protecției mediului;

41. subliniază necesitatea de a sprijini societatea civilă și actorii locali din țările terțe și din 
țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește tragerea la răspundere a autorităților 
guvernamentale pentru daunele de mediu tolerate sau aprobate de stat, cauzate de 
întreprinderi private și de stat, în special prin asigurarea implicării timpurii și constante 
a comunităților locale și a unor canale accesibile de raportare a riscurilor de mediu;

42. subliniază, în special, rolul esențial al apărătorilor mediului și al organizațiilor societății 
civile din țările în curs de dezvoltare în prevenirea și combaterea acțiunilor dăunătoare 
mediului; reamintește că acești actori se pot confrunta cu numeroase violențe fizice și 
psihologice, menite să le reprime acțiunile; invită Comisia să consolideze cadrul de 
protecție a acestora, în special prin adoptarea unor măsuri juridice specifice care să 
definească apărătorii mediului, în special prin intermediul instrumentelor financiare 
pentru ajutorul pentru dezvoltare, pentru a le garanta drepturile și a sublinia rolul 
acestora în protecția, conservarea și refacerea mediului.
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