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Parlamentul European,

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) din 20111,

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU2,

– având în vedere Orientările pentru societățile multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)3,

– având în vedere Orientările OCDE privind obligația de diligență pentru o conduită 
responsabilă în afaceri4 și pentru o conduită responsabilă în afaceri pentru investitorii 
instituționali5,

– având în vedere Declarația tripartită de principii privind întreprinderile multinaționale și 
politica socială a Organizației Internațională a Muncii (OIM)6,

– având în vedere Acordul de la Paris încheiat la 12 decembrie 20157,

– având în vedere raportul special pe 2018 al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) privind încălzirea globală de 1,5ºC8,

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-

conduct.htm 
5 https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
7 

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris
_agreement.pdf 

8 https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-
global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/ 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/


– având în vedere propunerea Comisiei din 4 martie 2020 de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice 
și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) 
(COM(2020)0080),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 842/20061,

– având în vedere Planul de acțiune: finanțarea creșterii durabile (COM(2018)0097), 

– având în vedere Pactul verde european (COM(2019)0640),

– având în vedere adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020 
(COM(2020)0440),

– având în vedere Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 
2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului2 (Directiva privind contabilitatea),

– având în vedere Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea 
de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite 
întreprinderi și grupuri mari3 (Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare - 
NFRD),

– având în vedere Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 
8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale4,

– având în vedere Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 
17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea 
implicării pe termen lung a acționarilor5 (Directiva privind drepturile acționarilor),

– având în vedere Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii6,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul 
serviciilor financiare7 (Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea),

1 JO L 150, 20.5.2014, p. 195.
2 JO L 182, 29.6.2013, p. 19.
3 JO L 330, 15.11.2014, p. 1.
4 JO L 157, 15.6.2016, p. 1.
5 JO L 132, 20.5.2017, p. 1.
6 JO L 305, 26.11.2019, p. 17.
7 JO L 317, 9.12.2019, p. 1.



– având în vedere Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/20881 (Regulamentul privind 
taxonomia),

– având în vedere Ghidul Comisiei privind raportarea informațiilor nefinanciare 
(metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare)2 și Orientările Comisiei privind 
raportarea nefinanciară: Supliment privind raportarea informațiilor legate de climă3 ,

– având în vedere raportul final al Forumului la nivel înalt privind Uniunea piețelor de 
capital al Comisiei intitulat „O nouă viziune pentru piețele de capital ale Europei”4 ,

– având în vedere studiul întocmit pentru Comisia Europeană în iulie 2020 intitulat 
„Obligațiile administratorilor și guvernanța sustenabilă a întreprinderilor”,

– având în vedere cadrul ONU pentru întreprinderi și drepturile omului, „Protect, Respect 
and Remedy” (Protecție, respect și remediere) din 20085,

– având în vedere studiul întocmit pentru Comisie în mai 2020 intitulat „Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive” 
(Îmbunătățirea garantării financiare în contextul Directivei privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător)6,

– având în vedere principiile de la Oslo privind obligațiile mondiale de reducere a 
schimbărilor climatice7,

– având în vedere recomandările Grupului operativ pentru prezentarea informațiilor 
financiare privind schimbările climatice din iunie 2017,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru comerț internațional și cel al Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0240/2020),

A. 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 

1 JO L 198, 22.6.2020, p. 13.
2 JO C 215, 5.7.2017, p. 1.
3  JO C 209, 20.6.2019, p. 1.
4 

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investm
ent/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf

5 http://www.undocs.org/A/HRC/8/5 
6 https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf 
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privind funcționarea Uniunii Europene;

B. întrucât, într-un context corporativ, o abordare axată pe sustenabilitate presupune că 
întreprinderile țin seama așa cum se cuvine de preocupările generale societale și de 
mediu, ca, de pildă, drepturile propriilor angajați și respectarea limitelor planetei, luând 
în calcul cele mai presante riscuri pe care activitățile lor le prezintă pentru acestea;

C. întrucât numeroasele inițiative internaționale care promovează guvernanța corporativă 
sustenabilă a întreprinderilor sunt voluntare, instrumente neobligatorii care s-au dovedit 
în mare măsură ineficiente pentru a schimba comportamentul întreprinderilor și a le 
îndrepta spre sustenabilitate; întrucât studiul elaborat pentru Comisie despre sarcinile 
administratorilor și guvernanța corporativă sustenabilă în acord cu Planul de acțiune 
privind finanțarea durabilă arată că este bine să se clarifice obligațiile administratorilor 
în materie de sustenabilitate și considerentele pe termen lung; scoate în evidență 
problemele asociate cu o gândire pe termen scurt și reamintește că întreprinderile 
trebuie să aibă în vedere și interesele pe termen lung pentru ca UE să urmărească în 
continuare neabătut îndeplinirea propriilor angajamente de sustenabilitate; întrucât 
studiul relevă clar că UE trebuie să adopte o legislație în acest sens;

D. întrucât în cursul ultimei legislaturi UE a avut o serie de inițiative în efortul de a 
promova transparența și o viziune pe termen lung în activitățile financiare și economice, 
cum ar fi Directiva privind drepturile acționarilor, Planul de acțiune pentru finanțarea 
creșterii durabile, Regulamentul privind divulgarea de informații și Regulamentul 
privind taxonomia; întrucât această tendință începuse, printre altele, odată cu adoptarea 
Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare (NFRD); întrucât dezvăluirea 
unor informații nefinanciare este necesară pentru a măsura, monitoriza și gestiona 
performanța întreprinderilor și impactul lor pe termen lung asupra societății și mediului;

E. întrucât NFRD se întrepătrunde cu guvernanța sustenabilă a întreprinderilor, fiind un 
pas important pentru a promova publicarea de informații nefinanciare în UE; întrucât, 
cu toate acestea, ea prezintă unele defecte grave care trebuie îndreptate pentru a fi mai 
utilă pentru investitori și părțile interesate;

F. întrucât, potrivit Pactului verde european, întreprinderile și instituțiile financiare trebuie 
să publice mai multe date despre efectele asupra climei și mediului, ca să le ofere 
investitorilor informații complete despre sustenabilitatea investițiilor lor; întrucât 
Comisia s-a angajat să revizuiască NFRD în acest scop; întrucât, în conformitate cu 
programul său de lucru adaptat pentru 2020, Comisia intenționează să prezinte o 
propunere de revizuire a Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare în 
primul trimestru al anului 2021;

G. întrucât părțile interesate au afirmat adesea că informațiile nefinanciare furnizate de 
întreprinderi în temeiul NFRD nu sunt suficiente, fiabile și comparabile; întrucât cei 
însărcinați cu pregătirea acestor informații s-au arătat bulversați de mulțimea de cadre 
de raportare voluntară existente și au pledat pentru clarificare juridică și standardizare; 
întrucât divulgarea unor informații mai complete și mai fiabile este necesară pentru a 
reduce orice potențial efect negativ asupra climei, mediului și societății; întrucât 
optimizările în divulgarea de informații nefinanciare ar putea face întreprinderile să 
devină mai responsabile și să se bucure de mai multă încredere; întrucât aceste 
optimizări nu ar trebui să creeze dezechilibre competitive neloiale pe piață; întrucât 
obligațiile de divulgare ar trebui, așadar, să țină seama de costurile administrative și să 



fie proporționale cu mărimea întreprinderii și consecvente cu alte acte legislative 
aplicabile activităților comerciale, cum ar fi respectarea secretelor comerciale și 
protecția avertizorilor de nereguli;

H. întrucât studiul întocmit pentru Comisie despre sarcinile administratorilor și guvernanța 
sustenabilă a întreprinderilor demonstrează tendința tot mai accentuată a societăților din 
UE cotate la bursă de a se concentra pe interesele pe termen scurt ale acționarilor lor; 
întrucât studiul propune mai multe opțiuni legislative la nivelul UE care ar îmbunătăți 
semnificativ sustenabilitatea întreprinderilor; întrucât se resimte necesitatea de a adopta 
un cadru legislativ pentru companiile europene, respectând întru totul principiul 
proporționalității și evitând sarcinile administrative excesive pentru întreprinderile 
europene; întrucât acest cadru trebuie să asigure conformitatea juridică și mai multă 
siguranță juridică pe piața internă și să nu creeze dezavantaje competitive;

I. întrucât o abordare durabilă a guvernanței corporative ia în calcul atât drepturile omului, 
cât și protecția mediului; întrucât obligația legală de a furniza informații despre aspecte 
de mediu, sociale și de personal, despre drepturile omului, mită și corupție, ar trebui 
considerată ca făcând parte din „responsabilitatea întreprinderilor de a respecta”, 
definită în Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

J. 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;

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

L. 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;

M. 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;

N. întrucât Convenția de la Aarhus stabilește o serie de drepturi de mediu pentru populație 
și asociațiile sale, inclusiv dreptul de acces la informații despre mediu, dreptul de a 
participa la luarea deciziilor privind mediul și accesul la justiție;

O. 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;

P. 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”;

Q. întrucât administratorii întreprinderilor au obligația legală și statutară de a acționa în 
interesul propriei întreprinderi; întrucât această obligație a fost interpretată diferit de la 
o jurisdicție la alta, iar interesul întreprinderii a fost de multe ori echivalat cu interesele 



financiare ale acționarilor; întrucât în ceea ce se consideră a fi interesul întreprinderii ar 
trebui să intre și interesele părților afectate relevante, inclusiv interesele angajaților, și 
interesele societății în general; întrucât o interpretare restrânsă a acestei obligații, 
focalizată excesiv pe maximizarea profitului pe termen scurt, dăunează performanțelor 
și sustenabilității pe termen lung ale întreprinderilor afectând, implicit, interesele pe 
termen lung ale acționarilor;

R. întrucât coerența legislației UE privind guvernanța corporativă sustenabilă ar trebui 
realizată și prin stabilirea de obligații și stimulente concrete de a acționa, nu doar prin 
obligația de a furniza informații; întrucât, prin urmare, este necesar un nou cadru care să 
stabilească sarcinile consiliilor de administrație ale întreprinderilor legate de 
sustenabilitate,

S. întrucât, pentru ca guvernanța întreprinderilor în Uniune să fie mai sustenabilă, mai 
transparentă și mai responsabilă, Comisia ar trebui să prezinte propuneri de revizuire a 
NFRD și să introducă o nouă legislație separată privind obligația de diligență și 
obligațiile administratorilor, întrucât, dacă ar fi să fie cuprinse într-un singur instrument 
legislativ, obligațiile de diligență și îndatoririle administratorilor ar trebui separate clar 
în două părți distincte; întrucât aceste obligații și îndatoriri sunt complementare, dar nu 
interschimbabile, și nu sunt subordonate una celeilalte.

Obligațiile de prezentare a informațiilor nefinanciare

1. invită Comisia ca, atunci când va propune noi măsuri de drept comercial și guvernanță a 
întreprinderilor, să asigure un echilibru just între, pe de o parte, nevoia de a reduce 
presiunea pe termen scurt de pe umerii administratorilor de întreprinderi și de a 
promova integrarea sustenabilității în procesul decizional al întreprinderilor, și, pe de 
altă parte, nevoia de a asigura suficientă flexibilitate cu ocazia armonizării; subliniază 
că este important să li se confere administratorilor un rol mai proeminent în urmărirea 
intereselor pe termen lung ale întreprinderilor în acțiunile viitoare la nivelul UE și să se 
sădească în rândul organelor de conducere ale întreprinderilor deprinderea de a avea în 
minte și a pune în practică o guvernanță corporativă sustenabilă;

2. salută angajamentul Comisiei de a revizui Directiva privind prezentarea de informații 
nefinanciare; subliniază că o astfel de revizuire ar trebui să fie în deplină concordanță cu 
cerințele impuse de Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea și de 
Regulamentul privind taxonomia; invită Comisia să țină seama de recomandările 
cuprinse în prezenta rezoluție;

3. își reiterează apelul de a lărgi domeniul de aplicare al NFRD, incluzând toate 
întreprinderile mari cotate și necotate la bursă cu sediul pe teritoriul UE, așa cum sunt 
definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva privind contabilitatea; subliniază că, 
pentru a asigura condiții de concurență echitabile, obligațiile de raportare a informațiilor 
nefinanciare ar trebui să se aplice și tuturor întreprinderilor din afara UE care își 
desfășoară activitatea pe piața UE; invită Comisia să identifice ramurile economice cu 
risc mare și un impact semnificativ asupra aspectelor de sustenabilitate, ceea ce ar putea 
justifica includerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din aceste sectoare în 
domeniul de aplicare al NFRD; consideră, în acest sens, că Comisia ar trebui să se 
bazeze pe expertiză externă independentă pentru a furniza o listă orientativă, 
neexhaustivă și actualizată periodic a zonelor de conflict și cu risc ridicat și orientări 
specifice pentru IMM-uri; consideră că ar trebui vizate în special investițiile și 



sectoarele unde au loc deseori activități comerciale ilegale, precum infracțiunile 
împotriva mediului, comerțul ilegal cu specii sălbatice, corupția sau infracțiuni 
financiare; atrage atenția că o revizuire a NFRD este necesară și pentru a le da 
participanților la piața financiară acces la date relevante pentru a-și îndeplini obligațiile 
care decurg din Directiva privind divulgarea de informații;

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 
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 OCDE a afirmat că1 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 
mai mari să creeze valoare și să își dezvolte reziliența pe termen lung și să își mărească 
viabilitatea pe termen scurt și șansele de redresare pe termen mediu și lung;

6. constată că Regulamentul privind taxonomia stabilește o serie de obiective de mediu, și 
anume obiective privind schimbările climatice, utilizarea și protejarea resurselor hidrice 
și marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării și 
biodiversitatea și ecosistemele; consideră că conceptul de „aspecte de mediu” din 
NFRD ar trebui interpretat în concordanță cu Regulamentul privind taxonomia și ar 
trebui să cuprindă toate formele de poluare; invită Comisia să țină seama de 
recomandările Grupului operativ pentru prezentarea informațiilor financiare privind 
schimbările climatice și să promoveze dezvoltarea unor tehnici contabile inovatoare 
care să reflecte valoarea ecosistemelor; consideră că este la fel de important să se 
definească cu precizie celelalte aspecte de sustenabilitate la care se referă NFRD, de 
pildă conceptele de „aspecte sociale și de muncă”, „respectarea drepturilor omului” și 
„combaterea corupției și a dării de mită”; consideră că printre aspectele de muncă s-ar 
putea număra publicarea politicilor salariale ale întreprinderilor, care ar putea include 
afișarea salariilor pe decili și afișarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați;

7. 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 

1  http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-
conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20gove
rnment%20and%20business%20response 
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sectoarele ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv;

8. consideră că definiția pragului de semnificație ar trebui să se refere la orice impact 
relevant asupra mediului, drepturilor omului și societății în ansamblu, fără a se limita la 
crearea de valoare și la chestiunile legate de performanța pur financiară a 
întreprinderilor; cere ca această definiție să fie revizuită în acord cu principiul pragului 
de semnificație dublu introdus de NFRD și explicat mai în detaliu în Orientările 
Comisiei privind raportarea informațiilor legate de climă; consideră că pragul de 
semnificație ar trebui evaluat în cadrul unui proces care să implice părțile interesate 
relevante;

9. constată că Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare le oferă societăților 
aflate în domeniul său de aplicare o flexibilitate semnificativă în prezentarea 
informațiilor relevante în modul pe care îl consideră cel mai util; observă că, în prezent, 
întreprinderile se pot baza, la alegerea lor, pe o serie de cadre diferite; observă că 
întreprinderile încă nu s-au lămurit care este cea mai bună modalitate de a se conforma 
obligațiilor de divulgare a informațiilor; consideră necesar să se instituie un cadru UE 
vast, care să acorde atenția cuvenită principiului proporționalității și să acopere întreaga 
gamă de aspecte de sustenabilitate relevante pentru raportarea cuprinzătoare a 
informațiilor nefinanciare; evidențiază, în acest sens, că cadrul legislativ al UE ar trebui 
să ofere garanția că informațiile prezentate sunt clare, echilibrate, ușor de înțeles, 
verificabile și obiective, permițând să se compare întreprinderi din același sector și 
cuprind ținte de sustenabilitate cu termene de îndeplinire clare; subliniază că acest cadru 
ar trebui să includă standarde obligatorii, atât generale, cât și sectoriale; salută, în acest 
sens, angajamentul Comisiei de a sprijini procesul de elaborare a unor standarde UE de 
raportare nefinanciară; semnalează că la revizuirea NFRD ar trebui stabilite obligații și 
standarde obligatorii specifice de divulgare a informațiilor, cu implicarea adecvată a 
tuturor părților interesate vizate ca, de exemplu, societatea civilă, organizațiile de mediu 
și partenerii sociali;

10. consideră că rapoartele cu informații nefinanciare ar trebui cuprinse în raportul anual de 
gestiune pentru a evita sarcini în plus pentru întreprinderi; salută angajamentul asumat 
de Comisie în Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital (COM(2020)0590) 
de a prezenta o propunere legislativă până în al treilea trimestru din 2021 referitoare la o 
platformă digitală la nivelul UE, accesibilă publicului, care să ofere acces gratuit la 
informațiile financiare și nefinanciare raportate de întreprinderi; consideră că această 
platformă ar trebui să le permită utilizatorilor să compare online datele publicate de 
întreprinderi, printr-o defalcare pe teme, sectoare, țări, cifră de afaceri și număr de 
angajați;

11. observă că directiva exclude declarațiile nefinanciare din domeniul de aplicare al 
cerinței de asigurare a conținutului, pe care trebuie să o respecte situațiile financiare ale 
întreprinderilor; consideră că declarațiile nefinanciare ar trebui să facă obiectul unui 
audit obligatoriu, în funcție de dimensiunea și de domeniul de activitate al întreprinderii 
în cauză; consideră că societățile de servicii de asigurare, sub rezerva cerințelor de 
obiectivitate și independență, ar trebui să își desfășoare activitatea de audit în 
conformitate cu viitorul cadru al UE; subliniază, în lumina celor de mai sus, că trebuie 
rezolvată problema stimulentelor nefaste inerente auditului statutar, revizuind Directiva 
privind auditul statutar1; susține că aceasta este, de asemenea, o ocazie de a pune capăt 
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situației de cvasimonopol de care se bucură cele patru mari societăți de contabilitate 
care se ocupă în general de auditarea celor mai mari firme cotate la bursă;

12. subliniază că reprezentanții lucrătorilor ar trebui implicați în definirea procesului de 
raportare a informațiilor nefinanciare și în verificarea informațiilor, în special în ce 
privește obiectivele de sustenabilitate socială și aspectele legate de lanțul de 
aprovizionare și producție, inclusiv externalizarea și subcontractarea.

13. subliniază că este important să se introducă o obligație care impune anumitor 
întreprinderi din UE să prezinte anual un raport defalcat pe țări pentru fiecare jurisdicție 
fiscală în care își desfășoară activitatea; îndeamnă Consiliul să își adopte poziția 
generală cât mai curând posibil pentru a începe negocierile cu Parlamentul privind 
propunerea Comisiei de directivă de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce 
privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind 
impozitul pe profit (COM(2016)0198);

14. consideră că Uniunea ar trebui să depună un efort maxim pentru a include în acordurile 
de liber schimb pe care le negociază prevederi prin care țărilor-partenere să li se ceară 
să impună obligații comparabile pentru întreprinderile lor, pentru a evita orice noi 
metode de denaturare a concurenței;

Obligația de diligență a administratorilor și măsuri suplimentare pentru a orienta mai mult 
guvernanța corporativă spre sustenabilitate 

15. subliniază că întreprinderile care promovează diversitatea și o atitudine incluzivă au 
performanțe mai bune în afaceri; invită Consiliul să își adopte poziția generală cât mai 
curând posibil pentru a începe negocierile cu Parlamentul la propunerea privind femeile 
în consiliile de administrație1, care își propune să pună capăt dezechilibrului 
omniprezent între femei și bărbați la cele mai înalte niveluri decizionale ale 
întreprinderilor; invită Comisia să examineze și alte propuneri de îmbunătățire a 
echilibrului de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior și în rândul 
persoanelor cu poziții influente în cadrul întreprinderilor;

16. subliniază că lucrătorii trebuie implicați mai mult în procesele decizionale ale 
întreprinderilor, pentru a integra mai bine obiectivele și efectele pe termen lung ale 
întreprinderilor în care lucrează; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a revizui 
Directiva privind comitetul european de întreprindere2 și de a stabili un nou cadru 
privind informarea, consultarea și implicarea lucrătorilor în întreprinderile europene;

17. 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;

18. semnalează că întreprinderile nu sunt entități abstracte, rupte de provocările de mediu și 
sociale actuale; consideră că întreprinderile ar trebui să contribuie mai activ la 
sustenabilitate, întrucât performanțele lor pe termen lung, reziliența și chiar 

1 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 
2012 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și măsuri conexe (prima lectură) (COM(2012)0614).
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supraviețuirea lor pot depinde de cât de bine vor reacționa la problemele de mediu și 
sociale; subliniază, în această privință, că obligația de diligență a administratorilor față 
de propria întreprindere ar trebui definită nu numai în raport cu maximizarea profitului 
pe termen scurt din dividende, ci și în raport cu preocupările de sustenabilitate; observă 
rolul major al administratorilor executivi în definirea strategiei unei societăți și 
supravegherea operațiunilor sale; consideră că îndatoririle legale ale administratorilor 
executivi de a acționa în interesul întreprinderii ar trebui înțelese ca o datorie de a 
integra interesele și riscurile pentru sustenabilitate, impacturile, oportunitățile și 
dependențele pe termen lung în strategia globală a întreprinderii; subliniază că această 
datorie de a stabili prioritățile ar putea duce la o schimbare de atitudine, de la investiții 
nesustenabile la investiții sustenabile;

19. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru ca îndatoririle 
administratorilor să nu fie interpretate greșit, ca însemnând doar maximizarea pe termen 
scurt a valorii pentru acționari, ci să includă în schimb interesele pe termen lung ale 
întreprinderii și societății în general, precum și interesele lucrătorilor și ale altor părți 
implicate. mai crede, totodată, că o asemenea propunere ar trebui să impună pentru 
membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere, acționând în 
limitele competențelor conferite de legislația națională, obligația legală de a defini, 
publica și monitoriza o strategie de sustenabilitate a întreprinderii;

20. subliniază că, având în vedere revizuirea în curs a Directivei privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător1, întreprinderile ar trebui să depună garanții financiare pentru 
răspunderea legală față de mediu în cazul daunelor de mediu provocate persoanelor și 
ecosistemelor;

21. consideră că strategiile de sustenabilitate ale întreprinderilor ar trebui să identifice și să 
trateze, în acord cu obligațiile lor de diligență necesară, pe de o parte aspectele 
semnificative menționate în cerințele de raportare nefinanciară și, pe de altă parte, 
impacturile semnificative pe care aceste întreprinderi le-ar putea avea asupra mediului, 
climei, societății și angajaților, și implicațiile pentru drepturile omului, mită și corupție 
care decurg din modelele lor de afaceri, din operațiunile și lanțurile lor de 
aprovizionare, inclusiv în afara UE; consideră că obligația de diligență a 
administratorilor față de întreprinderea lor le impune și datoria de a nu distruge 
ecosistemele și de a proteja interesele părților implicate relevante, inclusiv angajați, care 
ar putea avea de suferit de pe urma activităților întreprinderii;

22. crede că domeniul de aplicare al legislației viitoare ar trebui să cuprindă toate 
întreprinderile mari cotate și necotate la bursă cu sediul pe teritoriul UE, definite la 
articolul 3 alineatul (4) din Directiva privind contabilitatea; subliniază că, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile, această legislație ar trebui să se aplice și 
tuturor întreprinderilor din afara UE care își desfășoară activitatea pe piața UE; invită 
Comisia să identifice sectoarele economice cu risc mare și impact semnificativ asupra 
aspectelor de sustenabilitate, care ar putea justifica ca legislația să se aplice și IMM-
urilor din aceste sectoare; consideră, de asemenea, că, în urma evaluării impactului pe 
care Comisia o desfășoară în prezent, strategiile de sustenabilitate ar trebui să includă 
ținte măsurabile, specifice, cu termene precise și bazate pe date științifice, precum și 
planuri de tranziție aliniate la angajamentele internaționale ale UE privind mediul și 
schimbările climatice, în special Acordul de la Paris, Convenția privind diversitatea 
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biologică și acordurile internaționale privind defrișările; consideră că strategiile ar putea 
include și o politică internă de salarizare echitabilă bazată pe venitul de subzistență 
pentru fiecare țară, o politică privind egalitatea de gen și o politică pentru o mai bună 
integrare a drepturilor angajaților în activitățile economice; subliniază că conținutul 
acestor politici interne ar trebui stabilit chiar de întreprinderi, ținând seama de angajații 
lor și în consultare cu aceștia; consideră că aceste politici ar trebui să ia în calcul aspecte 
sectoriale și/sau geografice și drepturile persoanelor care fac parte din grupuri sau 
comunități extrem de vulnerabile; consideră că corelarea părții variabile a remunerației 
directorilor executivi cu realizarea țintelor măsurabile stabilite în strategie ar ajuta la 
concilierea intereselor directorilor cu interesele pe termen lung ale companiilor lor; 
invită Comisia să promoveze în continuare astfel de sisteme de remunerare pentru 
posturile de conducere de nivel superior;

23. reține că unele state membre au introdus în legislația lor conceptul de „acțiuni de 
fidelitate”, prin care păstrarea acțiunilor pe termen lung este recompensată prin drepturi 
de vot și avantaje fiscale; invită Comisia să aibă în vedere să introducă noi mecanisme 
de promovare a rentabilității durabile și a performanțelor pe termen lung ale 
întreprinderilor; subliniază că rezultatul reportat poate contribui la crearea unor rezerve 
adecvate;

24. consideră că Directiva privind drepturile acționarilor ar trebui și ea modificată pentru a 
stimula atitudinea răbdătoare a acționarilor, în special recompensând deținerea pe 
termen lung a acțiunilor cu drepturi de vot și avantaje fiscale;

25. 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 NFRD;

26. consideră că, în procesul de definire și monitorizare a strategiilor lor de sustenabilitate, 
întreprinderile ar trebui să aibă datoria de a comunica și a se consulta cu părțile 
interesate; consideră că noțiunea de parte interesată ar trebui interpretată în sens larg și 
să includă toate persoanele ale căror drepturi și interese pot fi afectate de deciziile 
întreprinderii, cum ar fi angajații, sindicatele, comunitățile locale, populațiile indigene, 
asociațiile de cetățeni, acționarii, societatea civilă și organizațiile de mediu; consideră, 
de asemenea, esențial să se consulte autoritățile publice naționale și locale care se ocupă 
de sustenabilitatea afacerilor economice, în special cele responsabile de politicile 
publice de ocupare a forței de muncă și de mediu;

27. consideră că această colaborare ar trebui să aibă loc, în funcție de mărimea și domeniul 
de activitate al întreprinderii în cauză, făcând o excepție pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) care nu își desfășoară activitatea în sectoare de risc mare, sectoare 
care ar trebui să fie precizate de Comisie, prin intermediul unor comitete consultative 
alcătuite din reprezentanți sau purtători de cuvânt ai părților interesate, inclusiv angajați 
sau experți independenți, cu rolul principal de a-și spune părerea în legătură cu 
conținutul și modul de aplicare a strategiei de sustenabilitate; consideră că aceste 
comitete consultative ar trebui să aibă dreptul de a cere, dacă este aprobat de o largă 
majoritate, un audit independent dacă există dubii rezonabile că strategia de 



sustenabilitate nu a fost implementată corespunzător;

28. crede că întreprinderile care primesc ajutoare de stat, fonduri din partea UE sau alte 
fonduri publice sau întreprinderile care execută planuri de disponibilizare ar trebui să 
încerce să păstreze locurile de muncă ale propriilor angajați și să le ofere protecție, să 
ajusteze remunerațiile directorilor în consecință, să își plătească impozitele cinstit, să 
implementeze propria strategie de sustenabilitate în concordanță cu obiectivul de a-și 
reduce amprenta de carbon și să nu plătească dividende, nici să nu ofere scheme de 
răscumpărare a acțiunilor menite să remunereze acționarii;

°

° °

29. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


