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Comisia Europeană a pus bazele acestui
instrument,  încă din anul 2018.  Acesta
presupune o serie de directive menite să
susțină financiar activitățile economice
care pot influența domeniul
sustenabilității .  Astfel ,  primul pas a
constat în clasificarea actorilor economici
care,  prin natura activității  pe care o
desfășoară,  pot contribui esențial la
conservarea și  protejarea mediului
înconjurător,  în general,  prin acțiuni care
au la bază responsabilitatea socială.  În
acest scop,  a fost creat un raport care
conține lămuriri  referitoare la acțiunile
care pot fi  luate în considerare de
operatorii  economici.  S-au stabilit  praguri
de performanță pentru companiile
eligibile să contribuie esențial la astfel  de
acțiuni precum și obiective clare.  
Grupul tehnic de suport în domeniul
sustenabilității  și-a început activitatea în
forță,  bazându-se pe fapte clare:  mediul
înconjurător are tot mai mult de suferit  iar 

EU-Taxonomy

Instrument UE

acțiuni de ameliorare a tuturor activităților
umane care contribuie direct la această
degradare,  trebuie implementate imediat.
Acordul de la Paris din anul 2015 a trasat
directive clare în ceea ce privește protecția
mediului înconjurător,  însă de atunci și
până în prezent emisiile nocive vieții  în
general au continuat să crească.  Astfel ,
clima, apa,  solul,  aerul,  ecosistemul ca
întreg au continuat să înregistreze cote
alarmante de contaminare.  Prin urmare,
nevoia de decizii  radicale în acest sector
este una stringenta,  setarea obiectivului de
reducere a emisiilor cu 50% fiind unul
dintre cele mai importante țeluri în acest
sens.
Această situație a obligat Uniunea
Europeană să își  reconsidere prioritățile și
să intervină de urgență.  Factorul financiar
a fost recunoscut ca fiind unul de amploare
în acest domeniu,  astfel  că UE a alocat 6,35
trilioane de euro pe an pentru îndeplinirea
directivelor stabilite în cadrul Acordului de
la Paris.  Suma aceasta va fi  pusă la bătaie
anual până în anul 2030 inclusiv.
Pentru a se realiza tranziția către folosirea
resurselor durabile și  pentru a obține
rezultate bune în încercarea de a reduce
emisiile nu este suficientă doar implicarea
sectoarelor cu emisii  mari.  

Instrumentul EU-Taxonomy aduce noi
responsabilități  pentru toate companiile
care intră sub incidența directivelor CSR.
Însă,  desigur,  așa cum am menționat și
anterior,  el  reprezintă în primul rând un
instrument menit să ajute investitorii  în
general,  pentru a realiza tranziția spre o
economie durabilă și  implicit  spre
responsabilitate socială.
Obiectivele de mediu stabilite de către
EU-Taxonomy au devenit stringente și
sunt descrise într-un mod foarte clar.

Pe cine impactează?

Atitudinea față de mediu trebuie schimbată
la nivelul tuturor sectoarelor economice.
Instrumentul EU-Taxonomy este programat
să planifice această tranziție având în
vedere toate sectoarele domeniului despre
care discutăm.



Cele 6 obiective de
mediu

Producție;
Agricultură;
Silvicultură;
Alimentare cu energie electrică și  gaz;
Rețele de apă și  canalizare;
Transporturi;

Chiar dacă succesul va avea o rată mult mai
mare după implicarea tuturor sectoarelor
economice în tranziția spre o economie
durabilă,  Raportul Tehnic a identificat
sectoarele care au cel mai mare impact în
acest sens:  

Comunicații ;
Construcții ;
Entități  financiare.

Actorii  economici care își  desfășoară
activitatea în domeniile enumerate mai sus,
vor avea obligativitatea să raporteze în
cadrul rapoartelor nefinanciare și
informații  care cuprind modul în care s-au
conformat reglementărilor EU-Taxonomy.

denkstatt Group își  propune să ofere tot
suportul necesar și  toată expertiza
dobândită în folosul acestor acțiuni.
Considerăm astfel  de inițiative ca fiind
oportunități  de neratat în atingerea tuturor
țelurilor care ne apropie mai mult și  mai
mult de schimbările atât de necesare în
ceea ce privește mediul înconjurător și
viața ca întreg.

Suntem și vom rămâne
promotorii tranziției
spre o lume cu resurse
sustenabile!
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Ce trebuie să știți?



.
Evaluările ESG urmăresc să măsoare
rezistența unei companii la riscurile ESG
pe termen lung,  relevante din punct de
vedere financiar.

Raportul de risc ESG (Environmental
Social and Governance) este un raport de
evaluare ESG de terță parte realizat de
firme specializate de evaluare a
investițiilor pentru a evidenția aspectele
de risc ale unei organizații  considerând
câteva criterii  foarte bine stabilite de
organizațiile evaluatoare.  Rapoartele de
risc ESG sunt instrumente utile pentru
investitori  sau alte părți  interesate ale
unei afaceri pentru a crea perspective de
investiție considerând potențialul de risc
pe termen mediu și  lung la care se supune
o afacere.  Evaluările de risc ESG permit
investitorilor o abordare coerentă și
consecventă pentru evaluarea problemelor
financiare de mediu,  sociale și  de
guvernanță (ESG) care afectează
performanța pe termen lung a investițiilor
lor,  atât la nivel de securitate,  cât și  la
nivel de portofoliu.

ESG Rating -
Raportul de risc
ESG

Ce e bine de știut?

Evaluările de risc ESG măsoară gradul în
care valoarea economică a unei companii
este expusă riscului determinată de factori
sau probleme ESG sau,  mai tehnic vorbind,
de magnitudinea riscurilor ESG
neadministrate ale unei companii.
Evaluarea riscului ESG al unei companii
cuprinde un scor cantitativ și  o categorie de
risc.
O evaluare de risc scoate în evidență cât de
importante sunt aspectele cu privire la
sustenabilitate în cadrul organizației  și
cum sunt adresate acestea.  Cât de țintite
sunt elementele de guvernanță spre a
stabili  politici ,  programe și  proiecte
interne și  externe de responsabilitate
socială și  de mediu în strânsă corelare cu
preocupările economice ale organizației.
Practic pune în evidență într-un rating
minimalist cu descrieri  succinte elementele
cheie și  existența unei strategii  de
sustenabilitate și  riscurile asociate afacerii .
Problemele ESG sunt considerate
semnificative dacă pot avea un impact
semnificativ asupra valorii  companiei.
Pe scurt:  Riscurile ESG   =  Riscuri
FINANCIARE.
Rapoartele de risc ESG  =  Măsoară
magnitudinea riscurilor de mediu,  social și
de guvernanță necontrolate de organizație.

Există organizații  internaționale ale căror
portofolii  de activitate sunt acelea de
cercetare,  rating și  analiză și  care sprijină
investitorii  din întreaga lume cu
dezvoltarea și  implementarea strategiilor
de investiții  responsabile.  Printre acestea
aș enumera Sustainalytics,  Bloomberg,
RobecoSAM, MSCI,  ș .a.
De exemplu,  Sustainalytics utilizează
evaluări de risc ESG utilizând o
metodologie internă bazată pe reguli
pentru a măsura riscurile ESG
neadministrate ale unei companii,
determinate de expunerea și  gestionarea
problemelor materiale ESG și  aceștia au
creat cinci categorii  de risc  care indică
nivelul riscului ESG la valoarea
întreprinderii  unei companii.  Rezultatul
evaluării  se încadrează în 5 plaje
cantitative de la 0-100 iar evaluările
parcurg cercetări pe șase aspecte mari ale
afacerii :  

Cine realizează aceste
evaluări?



rapoartele de sustenabilitate,  rapoartele de
CSR, rapoartele ESG sau cele integrate ale
organizațiilor.  Se utilizează diferite metode
de acces la informații  inclusiv metode
bazate pe inteligența artificială.
Există baza de date cu evaluări ESG pentru
companii din diferite sectoare de activitate
astfel  încât investitorii  sau alte părți
interesate pot regăsi informații  importante
despre o companie și  pot face o comparație
cu o alta din aceiași industrie în vederea
potențării  investițiilor prin investiții  noi
sau chiar retragerea capitalului subscris în
cazul în care compania are un scor mare de
risc ESG.
O companie care are un raport de risc cu un
rating ESG defavorabil  (risc mediu,  mare
sau sever) poate să conștientizeze anumite
minusuri esențiale adresate în rapoarte
(regăsite sintetic în conținut) și  poate
parcurge etape esențiale de remodelare a
strategiei interne adresând și  integrând tot
mai mult elemente cheie de responsabilitate
socială și  de mediu în strategie sau
orientarea spre o creștere a performanțelor
prin interacțiunea cu grupurile cheie de
părți  interesate și  angajarea acestora în
beneficiul afacerii  și  al  comunității .
Strategia internă trebuie să vizeze un cumul
de obiective clare și  ținte care să conducă
spre o dezvoltare sustenabilă a companiei

Cu cât scorul este mai scăzut după o
evaluare ESG (neglijabil  sau mic) cu atât
compania are un grad scăzut de risc și  cu
atât este mai mic riscul de a experimenta un
impact financiar semnificativ din cauza
factorilor ESG. Dacă ratingul/scorul este
mic înseamnă că organizația identifică și
adresează intern factorii  de risc ESG. Toate
aspectele materiale majore care ar putea
crea un impact negativ sunt evaluate iar
managementul adresează atât strategic cât și
operațional aceste aspecte,  monitorizând
constant indicatorii  de performanță
specifici  și  raportându-i constant atât
intern cât și  extern.  Compania arată că
deține politici  și  programe interne de
management al  riscului și  creștere a
performanțelor.
Rapoartele de risc ESG sunt publice și  pot fi
consultate de orice parte interesată.

Guvernanța corporativă,  Etica în
afaceri,  Confidențialitatea și
Securitatea datelor,  Capitalul uman,
Integrarea ESG – aspecte financiare,
Guvernarea produsului .  De reținut,
fiecare organizație care realizează
evaluări ESG are propria metodologie și
e bine să o consultați  îndeaproape,  să
puteți  înțelege modalitatea de evaluare
și rezultatul final.

ESG rating sunt evaluări cu rezultate
cantitative comparabile în diferite industrii ,
sectoare de activitate sau companii cu
același specific al  activității .  Evaluările sunt
realizate considerând informații  publice
disponibile tuturor părților interesate,  o
mare parte din acestea fiind regăsite în 

Important de
remarcat



considerând multe aspecte de risc inclusiv
climatic astfel  încât rating-ul în anii  care
vor urma să fie îmbunătățit .  Compania
trebuie să dezvolte politici  și  programe
interne consistente,  trebuie să aibă o
structură de management solidă și  o
capabilitate internă structurată de
management al  riscului care să țină sub
control orice risc potențial.  
Puteți  accesa o bază de date relevantă cu
rapoarte de risc ESG pentru mai multe
companii din diferite sectoare de activitate
aici:  Company's ESG Risk Rating
 
Dacă aveți  un ESG Risk rating defavorabil ,
denkstatt vă poate ajuta să îl  îmbunătățiți
parcurgând cu Dvs.  pașii  esențiali  într-un
management al  sustenabilității  performant
la nivelul organizației.
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Producția de plastic la nivel mondial a
crescut exponențial,  de la 1,5 milioane de
tone în 1950 la 322 de milioane de tone în
2015 iar jumătate din plasticul care există
pe mapamond a fost produs începând cu
anul 2005.  Cererea de plastic s-a dublat
începând cu anul 2000 și  a depășit  toate
celelalte materiale de bază (precum oțelul,
aluminiul sau cimentul.  În prezent,
economiile în curs de dezvoltare folosesc
de 20 de ori  mai puțin plastic pe cap de
locuitor decât economiile dezvoltate.  Cel
mai probabil ,  consumul lor va crește pe
măsură ce se vor dezvolta.    
Deșeurile de ambalaje din plastic
reprezintă ponderea cea mai mare din
deșeurile din plastic (61 %) iar deșeurile
din plastic în sectorul autovehiculelor,  în
cel al  produselor electronice,  în cel al
agriculturii  și  în cel al  construcțiilor,
reprezintă,  împreună, 22 % din deșeurile
din plastic generate în UE.

Reducerea
impactului produselor din
plastic asupra mediului

Noile acte legislative și  noile obiective
privind deșeurile de ambalaje din plastic
demonstrează angajamentul UE și  al  statelor
membre de a aloca resurse,  uneori
considerabile,  pentru a se face față
provocării  pe care o reprezintă deșeurile din
plastic.
DIRECTIVA (UE) 2019/904 A
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind
reducerea impactului anumitor produse din
plastic asupra mediului promovează
abordările circulare care acordă prioritate
mai degrabă produselor reutilizabile
durabile și  netoxice,  precum și sistemelor de
reutilizare,  decât produselor de unică
folosință,  vizând în principal o reducere a
cantității  de deșeuri generate.  

obiective naționale de reducere a
consumului;
măsuri care să asigure că la punctul de
vânzare către consumatorul final sunt
puse la dispoziție alternative
reutilizabile la produsele din plastic de
unică folosință;
instrumente economice precum
instrumente prin care să se asigure că
produsele din plastic de unică folosință
nu sunt furnizate gratuit la punctul de
vânzare către consumatorul final.

Conservând valoarea produselor și  a
materialelor cât mai mult timp posibil  și
generând mai puține deșeuri,  economia
Uniunii poate deveni mai competitivă și  mai
reziliență,  reducând presiunea asupra
resurselor prețioase și  asupra mediului.
Statele membre trebuie să adopte măsurile
necesare pentru a realiza o reducere
ambițioasă și  susținută a consumului de
produse din plastic de unică folosință,  în
scop de prevenire a generării  de deșeuri,
care să conducă la o inversare semnificativă
a tendințelor de creștere a consumului și  la
o reducere cantitativă măsurabilă a
consumului de produse din plastic de unică
folosință pe teritoriul statelor membre până
în 2026 în comparație cu 2022.
Până la 3 iulie 2021,  statele membre trebuie
să pregătească o descriere a măsurilor pe
care le-au adoptat,  măsuri care pot include:

 

Directiva UE



Statele membre pot impune restricții  de
comercializare în scopul prevenirii
generării  de deșeuri din astfel  de produse
pentru a se asigura că acestea sunt
înlocuite cu alternative care sunt
reutilizabile sau nu conțin plastic.  Măsurile
adoptate sunt proporționale și
nediscriminatorii  si  pot varia în funcție de
impactul asupra mediului al  produselor din
plastic de unică folosință pe durata ciclului
de viață al  acestora,  inclusiv atunci când
devin deșeuri.  Fiecare stat membru
monitorizează produsele din plastic de
unică folosință introduse pe piață,  precum
și măsurile de reducere luate.
Directiva privind ambalajele și  deșeurile de
ambalaje modificată a dublat obiectivul
anterior de reciclare a deșeurilor de
ambalaje din plastic de la 22,5 % (valoarea
care trebuia atinsă de majoritatea statelor
membre până în 2008) la 50 % până în 2025
și la 55 % până în 2030.  Statele membre au
libertatea de a atinge obiectivele prin orice
mijloace consideră de cuviință.
Directiva privind produsele din plastic de
unică folosință stabilește,  pentru statele
membre,  obiective în ceea ce privește
colectarea pentru reciclare a sticlelor de
unică folosință,  pentru băuturi,  din plastic,
cu o capacitate de până la trei  litri ,  aceste
obiective fiind fixate la 77 % pentru 2025 și
la 90 % pentru 2029.

Statele membre vor avea obligația de a se
asigura că,  până în 2025,  sticlele de unică
folosință pentru băuturi din PET introduse
pe piața lor națională conțin,  în medie,
material reciclat în proporție de 25 %. Acest
procent va crește la 30 % până în 2030
pentru toate sticlele de unică folosință
pentru băuturi.

Aceasta are în vedere produsele din plastic
de unică folosință. . .

La ce se referă
directiva UE?

Întregul ciclu de viață al  ambalajelor din
plastic poate fi  mult mai îndelungat decât
faza sa de consum, iar alegerile făcute în
fiecare etapă a ciclului influențează modul
în care sunt tratate deșeurile.  Aceste alegeri
încep din etapa selectării  intermediarului
de sinteză și  continuă în etapele de
fabricație a materiei  prime, de transformare
în ambalaj,  de utilizare/reutilizare,  de
eliminare și  de tratare la sfârșitul ciclului
de viață.  Ambalajele din plastic contribuie
semnificativ la problema aruncării
deșeurilor în mediul înconjurător.  Acest
fenomen a determinat adoptarea Directivei
privind produsele din plastic de unică
folosință în 2019.
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CSR Media a lansat de curând CSR Cafe – o
platformă online care pune la un loc experți
din mediul de business și  nu numai,  a căror
principală preocupare se reflectă integral
în conceptul de responsabilitate socială .
Discuțiile degajate ating subiecte de interes
pentru domeniul de business,  dar și  pentru
cel comunitar,  încurajând astfel  actorii
principali  să adopte o atitudine corectă în
ceea ce privește responsabilitatea socială .
Experți  din cadrul companiei denkstatt
sunt invitați  speciali  în cadrul întâlnirilor
CSR Cafe.  Expertiza și  experiența acestora a
contribuit la dezvoltarea performanței
multor organizații  și  astfel  am încercat să
diseminăm informații  relevante în ultimele
trei luni pe subiecte de interes cum ar fi :
CSR Innovation,  Raportul de
Sustenabilitate -  provocări și  bune practici ,
Raportarea ESG, Strategia CSR.

EVENIMENTE și NETWORKING

ANUL 2020
Cu siguranță anul 2020 a fost unul plin de
provocări pentru toate sectoarele.  

O provocare a fost și  pentru noi să reușim
să ținem pasul cu aceste schimbări!
Dar ne-am adaptat și  am reuțit  să fim
prezenți în câteva contexte importante.

CSR Cafe GovNet

Gabriela Fistiș -  Managing Partner -  
 denkstatt România;
Eva Maria Grosse -  Senior Consultant -  
 denkstatt Austria.

În data de 8 octombrie 2020 a avut loc
conferința anuală GovNet,  care a reunit,  ca
de fiecare dată părți  interesate și  dornice să
distribuie bune practici  din domeniul
sustenabilității .
denkstatt Group  a  fost reprezentată de:

Colegele noastre au avut fiecare calitatea
de speaker și  au bifat intervenții  referitoare
la temele de discuție.
Întreaga conferință poate fi  vizualizată
AICI.

https://www.youtube.com/watch?v=3_fCvsXiQyg&list=UUXu4gGdxesYDoqDLoGgmquw&index=1&ab_channel=GovnetRomania

