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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că, deși statele și guvernele au responsabilitatea exclusivă de a proteja 
drepturile omului în țările lor, guvernanța corporativă sustenabilă include 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor de a respecta drepturile omului”, astfel cum 
este definită în Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; 
reamintește că economia UE se confruntă cu cea mai mare criză economică mondială de 
la marea depresiune încoace, întreprinderi din întreaga Europă fiind afectate în mod 
deosebit; subliniază că, în acest moment, orice nouă inițiativă legislativă ar trebui să 
aibă în vedere impactul său asupra sarcinii administrative pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), în special, și impactul său asupra 
ocupării forței de muncă în întreprinderile din UE și asupra implicării lor pe piețele 
internaționale; reamintește importanța perioadelor de tranziție pentru crearea de 
securitate juridică și de bună legislație;

2. solicită trei propuneri legislative distincte, dar care să se susțină reciproc, privind 
sarcinile directorilor și guvernanța corporativă sustenabilă, privind drepturile omului în 
întreprinderi și obligația de diligență în ceea ce privește mediul și privind reforma 
Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare1;

3. reiterează faptul că lanțurile de aprovizionare globale reprezintă principala caracteristică 
a economiei mondiale, dar că natura lor complexă și lipsa de responsabilitate a 
întreprinderilor pot conduce la un risc mai mare de încălcare a drepturilor omului și a 
drepturilor lucrătorilor și de impunitate pentru infracțiunile împotriva mediului și că 
politica comercială trebuie să contribuie la o guvernanță corporativă transparentă, în 
conformitate cu Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare, deoarece 
afectează lanțurile de aprovizionare, inclusiv lanțurile de subcontractare, și 
demonstrează conformitatea cu standardele de mediu, drepturile omului, standardele 
sociale și de siguranță, în conformitate cu Acordul de la Paris, și promovează realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU;

4. subliniază că guvernanța corporativă sustenabilă constituie un pilon important, care îi 
permite UE să realizeze o economie rezistentă și sustenabilă, să consolideze condițiile 
de concurență echitabile pentru a menține și a stimula competitivitatea internațională a 
întreprinderilor din UE și pentru a proteja lucrătorii și întreprinderile din UE de 
concurența neloială din partea țărilor terțe și, prin urmare, poate fi benefică pentru 
politica comercială și de investiții a UE, dacă este proporțională și evaluată în mod 
adecvat;

5. ia act de faptul că pandemia de COVID-19 a scos în evidență vulnerabilitățile lanțurilor 
de aprovizionare globale și a demonstrat că doar normele voluntare nu sunt suficiente, 
astfel cum s-a întâmplat, de exemplu, în sectorul confecțiilor, unde producția a fost 
perturbată în timpul crizei, ceea ce a avut efecte negative de-a lungul lanțului de 

1 JO L 330, 15.11.2014, p. 1.
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aprovizionare; observă că întreprinderile care au practici de mediu, sociale și de 
guvernanță și procese de reducere a riscurilor mai bine definite fac față mai ușor crizei; 
recunoaște că Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a 
afirmat2 că întreprinderile care iau măsuri proactive pentru a contracara riscurile legate 
de criza provocată de COVID-19, într-un mod care să atenueze efectele adverse asupra 
lucrătorilor și a lanțurilor de aprovizionare, au șanse să creeze într-o măsură mai mare 
valoare și reziliență pe termen lung și să își mărească viabilitatea pe termen scurt și 
șansele de redresare pe termen mediu și lung;

6. constată cu îngrijorare că cercetările recente3 privind punerea în aplicare a Directivei 
privind prezentarea de informații nefinanciare au arătat că peste trei sferturi dintre 
întreprinderi nu furnizează informații cu privire la lanțurile lor de aprovizionare, chiar și 
în sectoarele cu risc ridicat, cu excepția sectorului articolelor de îmbrăcăminte, unde un 
număr semnificativ de întreprinderi furnizează fie o listă generală, fie o listă detaliată a 
furnizorilor lor; constată că societățile cotate la bursă, societățile publice necotate și 
societățile private înregistrate în UE pot avea obligații diferite în temeiul legislației 
naționale în ceea ce privește guvernanța corporativă sustenabilă; reamintește importanța 
creării unor condiții de concurență echitabile față de întreprinderile înregistrate în afara 
UE, care nu respectă întotdeauna principiile guvernanței corporative sustenabile, care au 
un impact negativ asupra întreprinderilor din UE și a angajaților acestora; subliniază că 
guvernanța corporativă sustenabilă ar trebui să se aplice tuturor întreprinderilor din UE 
și din afara UE care își desfășoară activitatea pe piața unică; invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare ca o oportunitate de 
a consolida cerințele de raportare și forța executorie a raportării și de a asigura 
respectarea standardelor de mediu, sociale și în domeniul drepturilor omului;

7. recunoaște că rezultatele recentului studiu al Comisiei privind sarcinile directorilor și 
guvernanța corporativă sustenabilă, desfășurat în perioada 1992-2018, au confirmat că 
majoritatea întreprinderilor din UE se confruntă cu o tendință de a prefera o viziune pe 
termen scurt în favoarea uneia pe termen lung și a sustenabilității și subliniază că 
impactul unei astfel de viziuni corporative pe termen scurt asupra practicilor comerciale 
ale UE în țările terțe este nesustenabil; subliniază că sarcinile directorilor ar trebui să 
cuprindă obligația de a integra aspectele legate de sustenabilitatea pe termen lung în 
strategia lor de afaceri, acordând prioritate obiectivelor în materie de sustenabilitate în 
fața supremației actuale a valorii acționarilor, precum și obligația de a divulga 
informații adecvate, ținând seama în același timp de politica în domeniul concurenței și 
de interesele legitime de a proteja know-how-ul intern al întreprinderilor; subliniază că 
elaborarea unor astfel de strategii ar trebui să se bazeze pe standardele internaționale în 
domeniul social, al mediului și al drepturilor omului și ar trebui să includă consultarea 
comunităților locale, după caz; constată că o componență echilibrată a grupurilor 

2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
3 „The Alliance for Corporate Transparency Research Report 2019: An analysis of the sustainability reports of 
1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive” („Raportul pe 2019 al Alianței pentru 
cercetare în domeniul transparenței corporative: O analiză a rapoartelor de sustenabilitate a 1 000 de întreprinderi 
în urma noii Directive privind prezentarea de informații nefinanciare”), p. 6, disponibil la 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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consultative interne (GCI) și învățămintele desprinse din experiența lor în ceea ce 
privește dialogul structurat incluziv ar putea fi folosite ca model pentru structuri 
corporative în UE, care țin seama de societatea civilă; constată că ajustări ale 
componenței consiliului de administrație, cum ar fi prin numirea unui membru cu 
cunoștințe în domeniul guvernanței corporative sustenabile, ar putea crește gradul de 
respectare a acestor obligații; consideră că problema amplorii aplicabilității unor astfel 
de măsuri ar trebui să fie determinată pe baza riscului potențial de prejudiciu; observă 
că toate eforturile ar trebui să respecte principiul proporționalității;

8. invită Comisia să revizuiască impactul obligațiilor de guvernanță corporativă 
sustenabilă asupra instituțiilor financiare care oferă finanțare pentru comerț;

9. subliniază că cerința de a publica informațiile privind modul în care chestiunile de 
mediu, sociale și legate de personal, respectarea drepturilor omului, mita și corupția 
afectează o întreprindere și modul în care aceasta afectează societatea și mediul 
(respectiv „standardul de dublă materialitate”) ar trebui să includă obligația de a partaja 
toate informațiile pertinente cu privire la lanțul de aprovizionare; observă că partajarea 
acestor informații se bazează pe normele prevăzute de Directiva privind prezentarea de 
informații nefinanciare; subliniază că orice noi cerințe ale UE trebuie să fie în 
conformitate cu diferitele standarde internaționale de raportare, cum ar fi Inițiativa de 
Raportare Globală, Consiliul pentru standardele contabile în materie de sustenabilitate și 
Consiliul internațional pentru raportare integrată, astfel încât să se asigure condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile europene; ia act de importanța furnizării de 
orientări și indicații cuprinzătoare cu privire la informațiile care trebuie să fie furnizate 
în cadrul lanțurilor valorice;

10. subliniază importanța noului Regulament privind taxonomia și semnificația sa pentru 
lanțurile de aprovizionare; subliniază că combaterea evitării obligațiilor fiscale 
reprezintă un element fundamental al guvernanței corporative sustenabile;

11. ia act de propunerea Comisiei de a elabora o legislație privind guvernanța corporativă 
sustenabilă și diligența necesară pe baza Liniilor directoare ale OCDE privind prețurile 
de transfer pentru societățile multinaționale și a Orientărilor OCDE privind diligența 
necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, a standardelor stabilite în convențiile 
fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii și în Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului; invită Comisia să examineze posibilitatea 
introducerii unor sisteme de certificare la nivelul UE pentru lanțurile de aprovizionare, 
ca o inițiativă complementară a propunerii sale legislative privind diligența necesară; 
invită Comisia să evalueze ce legislație existentă ar putea fi actualizată sau raționalizată;

12. subliniază că guvernanța corporativă sustenabilă nu ar trebui înțeleasă în sens restrâns 
ca fiind numai legislație privind obligația de diligență, dar și politica comercială joacă 
un rol esențial în combinația inteligentă de măsuri care promovează respectarea 
drepturilor omului de către întreprinderi și atenuează daunele aduse mediului; subliniază 
importanța coerenței dintre structurile de guvernanță ale întreprinderilor din UE și 
eforturile UE în dialogul cu țările terțe privind comportamentul responsabil în afaceri 
prin introducerea unor capitole privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă în acordurile 
de liber schimb; subliniază că atât guvernanța corporativă sustenabilă, cât și diligența 
necesară a întreprinderilor ar trebui avute în vedere în revizuirea politicii comerciale, 



PE655.716v03-00 6/8 AD\1216665RO.docx

RO

aflată în curs de realizare.
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