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INFORMATII PRIVIND IMPACTUL NEGATIV AL DURABILITATII LA NIVEL DE COMPANIE                                                
 
Declaratie privind impactul negativ al durabilitatii 
Incepand cu data de 10 martie 2021, Regulamentul (UE) 2088/2019 privind informaţiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare impune cerințe de publicare a unor informatii legate de durabilitate la nivelul 
companiilor de asigurari, precum si pentru produsele financiare, inclusiv produsele de asigurari cu componenta 
de investitii. 
Ca parte a procesului de luare a deciziilor de investitii, UNIQA ia in considerare posibilele efecte negative asupra 
factorilor de durabilitate, adica preocupari legate de mediul inconjurator, social si privind angajatii, respectarea 
drepturilor omului si lupta impotriva coruptiei si mitei. Acest document explica modul in care este implementat 
acest lucru. 
 

Rezumat 
Grupul UNIQA incorporeaza impacturile negative asupra durabilitatii in deciziile sale de investitii si ia in 
considerare impactul acestora asupra factorilor de durabilitate. 
Deciziile de investitii (ex: forma dobandirii unei participatii la o companie din portofoliul de investitii) au, de 
asemenea, relevanta pentru protejarea mediului si pentru preocupari sociale si privind angajatii, si impacteaza 
drepturile omului si lupta impotriva coruptiei si mitei. Impactul negativ asupra durabilitatii trebuie identificat si 
redus intr-un mod specific. Investitiile de capital ale Grupului UNIQA sunt evaluate in acest sens pe baza 
informatiilor de la furnizori specializati externi. Metodele utilizate in acest scop se bazeaza pe indicaori 
cantitativi si calitativi pentru a putea evalua impacturile negative individuale. Chiar daca anumite incertitudini 
trebuie acceptate in prezent, consideram ca metodele de evaluare imbunatatite continuu si raportarea in 
continua crestere din partea companiilor vor face rezultatele din ce in ce mai semnificative. 
Incepand cu anul 2021, vom raporta anual rezultatele evaluarilor, masurile identificate si planificate, precum si 
evolutia lor in timp. 
 

Descrierea celui mai important impact negativ asupra durabilitatii 
Urmatoarele efecte de durabilitate (fara a ne limita la acestea) care pot aparea din activitatile de investitii ale 
UNIQA sunt colectate si evaluate sistematic la nivelul fiecarei participatii individuale: 

• Emisiile de gaze cu efect de sera, in special dioxidul de carbon, dar si alte gaze, cum ar fi metanul sau 
CFC (clorofluorocarburi), fac ca atmosfera terestra sa se incalzeasca si sa influenteze clima intr-un mod 
greu de previzionat. Temperaturile tind sa creasca, iar evenimentele meteorologice extreme se 
inmultesc. Acest lucru are efecte negative asupra naturii, sanatatii umane, a habitatelor, a 
randamentelor Agricole, etc. si, in plus, duce la efecte secundare, precum fluxurile de migratie a 
populatiei. 

• Aprovizionarea cu energie este principala sursa de emisii de gaze cu efect de sera provocate de om. 
Gradul de daune climatice si alte efecte negative sociale si asupra mediului (de exemplu, deversarile de 
petrol) sunt legate de consumul de energie si de tipul de surse de energie utilizate (de exemplu, energie 
regenerabila vs. energie fosila). 

• Biodiversitatea si conservarea ecosistemelor sunt, de asemenea, conditii importante pentru calitatea 
vietii umane. Acestea consitutie elementele de baza a hranei si a resurselor si reprezinta factori pentru 
sanatatea fizica si mentala. Ecosistemele distruse provoaca boli, lipsuri si fluxuri migratorii. 

• Apa constituie habitatul si baza vietii pentru oameni si natura. Lipsa apei sau a apei curate pune in 
pericol viata si sanatatea. 

• Deseurile sunt rezultatul unor cicluri de valorificare a materialelor nefunctionale. Resurse valoroase 
sunt irosite si deseuri periculoase afecteaza habitatele si sanatatea. 

• Nerespectarea preocuparilor sociale si ale angajatilor de catre companii, cum ar fi discriminarea sau 
conditiile de munca exploatatoare si nesanatoase, creeaza dezechilibre si alimenteaza conflictele 
sociale. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• Drepturile omului sunt universale, inalienabile si indivizibile. Incalcarea acestor drepturi civile, politice, 
economice, sociale si culturale derivate din demnitatea umana distruge bazele coexistentei pasnice. 

• Coruptia si mita sunt incalcari ale regulilor economice si sociale. Acestea distrug prosperitatea generala 
si increderea si creeaza avantaje nelegitime pentru indivizi. 

 

Cum evaluam principalele impacturi negative asupra durabilitatii? 
Strategiile si procesele noastre pentru identificarea si ponderarea celor mai semnificative efecte negative 
asupra durabilitatii urmeaza cat mai indeaproape structura recomandata a standardelor tehnice de 
reglementare. 
Evaluam fiecare impact negativ al durabilitatii pe baza informatiilor transmise de furnizorii specializati externi 
privind datele referitoare la riscurile de mediu, sociale si de guvernanta (MSG). Metodele folosite pentru a 
evalua efectele individuale sau indicatorii atribuiti acestora se bazeaza pe indicatori cantitativi si calitativi. 
Gravitatea unui impact negativ asupra durabilitatii este determinata direct (ex: intensitatea energetica la un 
milion de euro de vanzari) sau indirect (ex:  existenta unor politici sociale referitoare la drepturile omului ca o 
masura de preventie a riscului sau a probabilitatii unei incalcari a drepturilor omului), prin caracteristicile 
indicatorului respectiv. 
Atat informatiile publicate de companii, cat si informatiile din surse secundare (ex: organizatii internationale) 
sunt utilizate ca baza de date pentru evaluare. 
 

Descrierea masurilor stabilite si planificate 
Cu toate acestea, in domeniul stiintelor sociale si de mediu, ne confruntam cu provocari majore in masurarea si 
interpretarea datelor din punct de vedere al durabilitatii si, in consecinta, o evaluare eronata a impacturilor 
individuale nu poate fi  exclusa in totalitate. Totusi, suntem increzatori ca mergem in directia buna. 
In plus, nu toate efectele negative mentionate in standardele tehnice de reglementare sau in indicatorii atribuiti 
acestora prezinta date suficiente in momentul intrarii in vigoare a reglementarii privind cerintele de divulgare 
legate de durabilitate in sectorul serviciilor financiare. Pentru portofoliul nostru de investitii orientat global, 
aceste deficite vor continua sa existe pe termen mediu, cel putin in anumite regiuni si pentru anumite clase de 
active. 
Ne straduim sa obtinem informatiile care ne lipsesc direct de la companiile din sfera noastra de influenta si prin 
furnizorii nostri externi de date MSG. In unele cazuri, lipsa datelor poate fi corectata prin modelarea calificata 
pe baza datelor din industria sau tara respectiva. 
Masurile de evitare sau imbunatatire a impactului negativ asupra durabilitatii vor fi planificate si implementate 
in mod continuu in viitor, pe baza evaluarilor periodice. Responsabilitatea implementarii acestor strategii in 
cadrul Grupului UNIQA revine unitatilor noastre de gestionare a activelor. 
 

Descrierea politicii de participare 
Conform politicii noastre „UNIQA Investitii Responsabile” (UNIQA RI), avem posibilitatea de a ne implica in 
sensul durabilitatii prin angajare activa (exercitarea drepturilor noastre de vot). 
 

Raportarea la standarde recunoscute la nivel international 
Incepand cu anul 2017, am publicat un raport anual de sustenabilitate care respecta standardul „Initiativa 
Globala de Raportare” (GRI). Acesta contine indicatori care fac referire la subiectul protectiei climatice si la 
obiectivele Acordului de la Paris privind schimbarile climatice. 
Grupul UNIQA se angajeaza sa respecte atat Principiile Investitiilor Responsabile (PRI), un standard pentru 
aplicarea criteriilor de durabilitate in investitii de capital, recunoscut la nivel international si sustinut de 
Organizatia Natiunile Unite, cat si raportarea periodica aferenta. Primul raport va fi publicat in anul 2022, apoi 
anual, pe pagina de internet UNIQA. 

 


