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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Acordul de la Paris urmărește să limiteze creșterea temperaturii medii a planetei 
la mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de limitare a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;

B. întrucât epidemia de COVID-19 a scos în evidență interconexiunile profunde dintre 
sănătatea umană, sănătatea animală și sănătatea mediului; întrucât dezvoltarea durabilă 
nu ar trebui să se limiteze doar la protecția mediului și a climei, ci ar trebui să asigure și 
cel mai înalt nivel de protecție și dezvoltare a oamenilor, viețuitoarelor și ecosistemelor; 
întrucât obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU vizează multiple aspecte 
transversale, inclusiv ocuparea integrală și productivă a forței de muncă și munca 
decentă pentru toți; întrucât guvernanța sustenabilă a întreprinderilor are un mare 
potențial de a asigura contribuția întreprinderilor la realizarea tuturor acestor obiective;

C. întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile prevăzute la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și întrucât politica sa de mediu se bazează pe 
respectarea principiului precauției enunțat la articolul 191 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene;

D. întrucât economia mondială aflată într-o transformare rapidă necesită un model de 
guvernanță a întreprinderilor care să se ocupe de cele mai presante provocări, de la 
schimbările climatice, degradarea mediului și dezastrele naturale până la inegalitățile tot 
mai mari la nivel mondial; întrucât UE și omenirea în general depășesc în prezent patru 
dintre cele nouă limite planetare;

E. întrucât concurența globală tot mai aprigă pentru accesul la resurse naturale determină 
adesea întreprinderile să exploateze în mod nesustenabil mediul natural și uman;

F. întrucât guvernanța întreprinderilor are un rol esențial în îndeplinirea angajamentelor 
UE de a implementa obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris;

G. întrucât schimbările climatice amenință grav securitatea alimentară, și anume 
disponibilitatea, accesibilitatea și utilizarea alimentelor și stabilitatea sistemelor 
alimentare; întrucât femeile fermier asigură în prezent 45 % - 80 % din producția totală 
de alimente în țările în curs de dezvoltare, fiind afectate disproporționat de schimbările 
climatice și de degradarea mediului;

H. întrucât despăduririle provoacă, în medie, 20 % din emisiile de dioxid de carbon de 
origine antropică; întrucât defrișările din Brazilia și supraexploatarea în marea liberă 
sunt două puternice semnale de alarmă care ne amintesc că avem nevoie urgentă de o 
mai bună gestionare sustenabilă a mediului la nivel mondial;

I. întrucât tot mai multe țări și autorități publice acordă un statut juridic ecosistemelor; 
întrucât Ecuadorul a consacrat drepturile naturii în propria Constituție, recunoscând 
drepturile inalienabile ale ecosistemelor de a exista și de a prospera și le conferă 
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persoanelor, comunităților, popoarelor și chiar altor națiuni dreptul de a apăra drepturile 
naturii și de a aplica măsuri preventive și restrictive față de activitățile care ar putea 
duce la dispariția speciilor, la distrugerea ecosistemelor sau la modificarea permanentă a 
ciclurilor naturale;

J. întrucât Convenția de la Aarhus stabilește o serie de drepturi de mediu ale populației și 
ale asociațiilor sale, inclusiv dreptul de acces la informații despre mediu, dreptul de a 
participa la luarea deciziilor privind mediul și accesul la justiție;

K. întrucât în 2017 Comitetul ONU pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției 
de la Aarhus a constatat că UE încalcă Convenția de la Aarhus pentru că nu îi permite 
populației să conteste deciziile instituțiilor UE în fața instanțelor UE;

L. întrucât Comisia Europeană a stabilit obiective mai ambițioase pentru perioada 2019-
2024, stabilind o agendă pentru Pactul verde european, precizând că „Europa trebuie să 
fie în avangarda tranziției către o planetă sănătoasă”,

1. consideră că guvernanța corporativă sustenabilă este esențială pentru orientarea pe 
termen lung a întreprinderilor, pentru ca ele să își alinieze activitățile cu îndeplinirea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, prevăzute în Pactul verde european, precum 
și cu angajamentul Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră pe măsură ce se 
apropie de obiectivul pentru 2050 privind neutralitatea climatică; subliniază că toate 
sectoarele ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv;

2. este îngrijorat că anumite acorduri internaționale de investiții, cum ar fi Tratatul privind 
Carta energiei, pun interesele financiare ale corporațiilor multinaționale deasupra 
priorităților din domeniul mediului și climei; îndeamnă Comisia să acționeze cu 
promptitudine pentru a alinia întru totul acordurile comerciale de investiții existente și 
viitoare la obiectivele UE în domeniul mediului și al climei și să vină cu propuneri 
pentru a contracara acapararea terenurilor de marile companii și despăduririle cu prilejul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare (NFRD);

3. atrage atenția că tranziția ecologică și expansiunea digitalizării vor avea repercusiuni 
profunde asupra forței de muncă; consideră așadar că orice tip de guvernanță sustenabilă 
a întreprinderilor ar trebui să recunoască și să garanteze efectiv dreptul angajaților la 
formare profesională și educație continuă în timpul programului de lucru;

4. consideră că abordarea actuală pe baza căreia Comisia le dă întreprinderilor orientări 
privind raportarea nefinanciară nu poate asigura singură rezultatul dorit, adică o 
raportare comparabilă, fiabilă și consecventă din partea întreprinderilor;

5. cere în acest sens să se adopte standarde la nivelul UE cu cerințe bine definite legate de 
conținutul și accesibilitatea informațiilor nefinanciare, care ar trebui să se aplice cel 
puțin tuturor întreprinderilor mari cotate și necotate la bursă care își desfășoară 
activitatea în UE; atrage atenția că noile standarde europene trebuie să se bazeze pe o 
evaluare a impactului și să fie adaptate la capacitățile întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri); solicită să se introducă mecanisme specifice pentru IMM-uri, care să ajute și 
să asigure punerea în practică a acestor standarde, inclusiv instrumente de sprijin 
lingvistic care să le ajute să acceseze platformele online;

6. invită Comisia să se angajeze să elaboreze astfel de standarde cu ocazia viitoarei 
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revizuiri a Directivei NFRD; consideră că aceste standarde nu ar trebui să reprezinte o 
povară inutilă pentru IMM-uri;

7. invită Comisia și statele membre să adere la Principiile directoare ale Organizației 
Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului și la Orientările OCDE privind 
obligația de diligență pentru o conduită responsabilă în afaceri și să le promoveze pentru 
a preveni, a reduce și a remedia daunele aduse mediului și biodiversității, ținând seama 
de obligațiile și de angajamentele de a asigura un mediu sigur, curat, sănătos și 
sustenabil;

8. consideră că normele UE ar trebui să ajute întreprinderile, în special IMM-urile, să 
prezinte informații clare, echilibrate, ușor de înțeles și comparabile între întreprinderile 
dintr-un anumit sector;

9. consideră, de asemenea, că ar trebui asigurată coerența legislației UE privind 
guvernanța corporativă durabilă nu numai prin obligația de a raporta informații, ci și 
prin introducerea unor obligații și obiective cuantificate concrete, proporționale și a 
căror respectare să poată fi impusă, pe baza unei evaluări a impactului; roagă Comisia 
să asigure consecvența deplină a versiunii revizuite a NFRD cu Regulamentul privind 
taxonomia UE a activităților sustenabile și să stabilească standarde minime obligatorii 
aplicabile întreprinderilor; consideră, de asemenea, că ar trebui introduse stimulente 
pentru a pune în practică aceste măsuri, în special pentru întreprinderile mai mici;

10. consideră că strategiile de sustenabilitate ale întreprinderilor trebuie să acorde prioritate 
intereselor pe termen lung pentru a facilita trecerea inevitabilă de la investițiile și 
practicile comerciale nesustenabile la activități mai sustenabile, care promovează 
obiective ecologice și climatice precum producerea energiei din surse regenerabile, 
reducerea deșeurilor și promovarea unei economii cu adevărat circulare;

11. reamintește că întreprinderile pot deveni sustenabile doar dacă conducerea lor respectă 
întru totul obligațiile sociale și de mediu; subliniază că sunt necesare inspecții riguroase 
și independente pentru a asigura respectarea deplină a acestor obligații;

12. solicită, în acest sens, adoptarea unui cadru legislativ european care să le impună 
întreprinderilor să elaboreze, să implementeze, să evalueze periodic și țină la zi o 
strategie de sustenabilitate corporativă în consultare cu toate părțile interesate relevante; 
consideră că această strategie ar trebui să abordeze în special efectele întreprinderilor 
asupra mediului, cum ar fi pierderea biodiversității și defrișările, precum și planificarea 
pe termen mediu și lung pentru atingerea neutralității climatice până în 2050;

13. recunoaște că pe lângă faptul că sunt vulnerabile în fața efectelor schimbărilor climatice, 
femeile sunt și agenți eficace ai schimbării în eforturile de atenuare și adaptare; invită 
Comisia și statele membre să generalizeze aspectele de gen în analizele de mediu, în 
politici, planuri de acțiune și toate celelalte măsuri de mediu ce vizează dezvoltarea 
sustenabilă și schimbările climatice, pentru a canaliza o mai mare atenție către 
perspectivele de gen.
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