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Amendamentul 4
Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul de a spori consecvenţa şi 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informaţiilor nefinanciare dezvăluite, 
societăţile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declaraţie 
nefinanciară care să conţină informaţii 
privind cel puţin aspectele de mediu, 
aspectele sociale şi în ceea ce priveşte 
personalul, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupţiei şi a dării de mită. O 
astfel de declaraţie ar trebui să includă o 
descriere a politicilor, a rezultatelor şi a 
riscurilor legate de aceste aspecte.

(6) În scopul de a spori consecvenţa şi 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informaţiilor nefinanciare dezvăluite, 
societăţile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declaraţie 
nefinanciară care să conţină informaţii 
privind cel puţin aspectele de mediu, 
aspectele sociale şi în ceea ce priveşte 
personalul, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupţiei şi a dării de mită. O 
astfel de declaraţie ar trebui să includă o 
descriere a politicilor, a rezultatelor şi a 
riscurilor legate de aceste aspecte.
Declaraţia ar trebui să includă şi lanţurile 
de aprovizionare ale societăţilor şi 
subcontractanţii acestora în cazul 
actorilor majori din aceste lanţuri.

Or. pl

Amendamentul 5
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru furnizarea acestor informaţii, 
societăţile pot recurge la cadrele 
naţionale, la cadrele UE, cum ar fi 
sistemul de management de mediu şi audit 
(EMAS) şi la cadrele internaţionale, 
precum „Global Compact” al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (ONU), principiile 
directoare privind afacerile şi drepturile 

(7) Pentru furnizarea acestor informaţii, 
societăţile aplică principiile directoare 
privind afacerile şi drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecţie, 
respect şi remediere” al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, orientările privind 
întreprinderile multinaţionale ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi 
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omului de punere în aplicare a cadrului 
„protecţie, respect şi remediere” al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, orientările 
privind întreprinderile multinaţionale ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE), standardul 
26000 al Organizaţiei Internaţionale de 
Standardizare (ISO), Declaraţia tripartită 
de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaţionale şi politica 
socială a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii (OIM), precum şi Iniţiativa de 
raportare globală.

Dezvoltare Economică (OCDE) şi, de 
asemenea, pot recurge la cadrele 
naţionale, la cadrele UE, cum ar fi 
sistemul de management de mediu şi audit 
(EMAS) şi la alte cadre internaţionale, 
precum „Global Compact” al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (ONU), standardul 26000 
al Organizaţiei Internaţionale de 
Standardizare (ISO), Declaraţia tripartită 
de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaţionale şi politica 
socială a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii (OIM), precum şi Iniţiativa de 
raportare globală.

Or. en

Amendamentul 6
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În măsura în care este necesar 
pentru înţelegerea impactului societăţii 
asupra drepturilor omului, asupra 
mediului şi asupra societăţii, rapoartele 
anuale ar trebui să conţină indicatori-
cheie de performanţă fără caracter 
financiar, relevanţi pentru sectorul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 7
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Statele membre ar trebui să ia măsuri 
pentru crearea unor mecanisme adecvate 
şi eficiente care să asigure prezentarea 
integrală, exactă şi credibilă a 
informaţiilor nefinanciare de către 
societăţi în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 8
Inese Vaidere

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Consiliul European din 24 şi 25 martie 
2011 a făcut apel la reducerea sarcinilor de 
reglementare în ansamblu, în special pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii („IMM-
uri”), atât la nivel european, cât şi la nivel 
naţional, şi a sugerat măsuri menite să 
crească productivitatea, în timp ce 
Strategia Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii urmăreşte să îmbunătăţească 
mediul de afaceri pentru IMM-uri şi să 
promoveze internaţionalizarea acestora. 
Astfel, în conformitate cu principiul „a 
gândi mai întâi la scară mică”, cerinţele de 
dezvăluire a informaţiilor în temeiul 
Directivei 78/660/CEE şi al Directivei 
83/349/CEE ar trebui să se aplice numai 
anumitor societăţi şi grupuri mari.

(10) Consiliul European din 24 şi 
25 martie 2011 a făcut apel la reducerea 
sarcinilor de reglementare în ansamblu, în 
special pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii („IMM-uri”), atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional, a salutat 
intenţia Comisiei de a propune modalităţi 
de a excepta microîntreprinderile de la 
anumite reglementări şi a sugerat măsuri 
menite să crească productivitatea, în timp 
ce Strategia Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii urmăreşte să îmbunătăţească 
mediul de afaceri pentru IMM-uri şi să 
promoveze internaţionalizarea acestora. 
Astfel, în conformitate cu principiul „a 
gândi mai întâi la scară mică”, cerinţele de 
dezvăluire a informaţiilor în temeiul 
Directivei 78/660/CEE şi al 
Directivei 83/349/CEE ar trebui să se 
aplice numai anumitor societăţi şi grupuri 
mari.

Or. en



PE521.485v02-00 6/24 AM\1007956RO.doc

RO

Amendamentul 9
Inese Vaidere

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerinţe 
de dezvăluire a informaţiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajaţi, totalul activelor şi cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerinţe suplimentare, iar 
obligaţia de a prezenta o declaraţie 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăţilor cu un număr 
mediu de angajaţi de peste 500 care fie au 
un bilanţ care depăşeşte în total 20 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerinţe 
de dezvăluire a informaţiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajaţi, totalul activelor şi cifra 
de afaceri. Microîntreprinderile şi IMM-
urile ar trebui să fie scutite de cerinţe 
suplimentare, iar obligaţia de a prezenta o 
declaraţie nefinanciară în raportul anual ar 
trebui să se aplice numai societăţilor cu un 
număr mediu de angajaţi de peste 500 care 
fie au un bilanţ care depăşeşte în total 
20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 10
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerinţe 
de dezvăluire a informaţiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajaţi, totalul activelor şi cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerinţe suplimentare, iar 
obligaţia de a prezenta o declaraţie 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăţilor cu un număr 
mediu de angajaţi de peste 500 care fie au 
un bilanţ care depăşeşte în total 20 de 

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerinţe 
de dezvăluire a informaţiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajaţi, totalul activelor şi cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerinţe suplimentare, iar 
obligaţia de a prezenta o declaraţie 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăţilor cu un număr 
mediu de angajaţi de peste 250 care fie au 
un bilanţ care depăşeşte în total 
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milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

17,5 milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 35 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 11
Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La adoptarea criteriilor pentru 
stabilirea organelor care vor avea 
obligaţia de a dezvălui informaţii 
nefinanciare, ar trebui să se ţină seama 
de diferenţele dintre nivelurile de 
dezvoltare economică din fiecare stat 
membru şi, astfel, pentru a se obţine 
aceleaşi rezultate din desfăşurarea 
activităţilor economice, numărul mediu al 
angajaţilor va fi diferit de la ţară la ţară. 
Prin urmare, la selectarea criteriilor 
pentru stabilirea organelor care se vor 
supune noilor cerinţe de raportare, ar 
trebui să se pună un accent mai mare pe 
valoarea reflectată de bilanţul contabil 
sau pe cifra de afaceri netă.

Or. pl

Amendamentul 12
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Diversitatea competenţelor şi a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere şi 
de supraveghere ale societăţilor facilitează 

(15) Diversitatea competenţelor şi a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere şi 
de supraveghere ale societăţilor facilitează 
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o bună înţelegere a organizării societăţilor 
şi a afacerilor. Aceasta permite, de 
exemplu, ca membrii acestor organe să 
provoace în mod constructiv deciziile de 
management şi să fie mai deschişi către 
idei inovatoare, abordând problema 
similarităţii punctelor de vedere sau 
fenomenul „gândirii de grup”. Astfel se 
contribuie la o supraveghere eficientă a 
managementului şi la o guvernanţă de 
succes a societăţii. Prin urmare, este 
importantă îmbunătăţirea transparenţei în 
ceea ce priveşte politica de diversitate 
aplicată de societăţi. Aceasta ar informa 
piaţa cu privire la practicile de 
guvernanţă corporativă şi, prin urmare, 
ar pune presiuni indirecte asupra 
societăţilor pentru alegerea unui personal 
de conducere mai diversificat.

o bună înţelegere a organizării societăţilor 
şi a afacerilor. Aceasta permite, de 
exemplu, ca membrii acestor organe să 
provoace în mod constructiv deciziile de
management şi să fie mai deschişi către 
idei inovatoare, abordând problema 
similarităţii punctelor de vedere sau 
fenomenul „gândirii de grup”. Cu toate 
acestea, astfel de chestiuni ar trebui să fie 
lăsate la aprecierea organelor 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere ale societăţilor.

Or. nl

Amendamentul 13
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligaţia de a-şi dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educaţia şi experienţa profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăţi 
cotate la bursă. Prin urmare, 
întreprinderile mici şi mijlocii care pot fi 
scutite de anumite obligaţii contabile în 
conformitate cu articolul 27 din 
Directiva 78/660/CEE ar trebui să nu 
intre sub incidenţa acestei obligaţii. 
Divulgarea politicii privind diversitatea ar 
trebui să facă parte din declaraţia de 
guvernanţă corporativă, în conformitate 

eliminat
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cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societăţile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicaţie clară a motivelor.

Or. nl

Amendamentul 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligaţia de a-şi dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educaţia şi experienţa profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăţi 
cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 
mici şi mijlocii care pot fi scutite de 
anumite obligaţii contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
ar trebui să nu intre sub incidenţa acestei 
obligaţii. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declaraţia de guvernanţă corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societăţile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicaţie clară a motivelor.

(16) Obligaţia de a-şi dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
handicapul, educaţia şi experienţa 
profesională, ar trebui să se aplice numai 
marilor societăţi cotate la bursă. Prin 
urmare, întreprinderile mici şi mijlocii care 
pot fi scutite de anumite obligaţii contabile 
în conformitate cu articolul 27 din 
Directiva 78/660/CEE ar trebui să nu intre 
sub incidenţa acestei obligaţii. Divulgarea 
politicii privind diversitatea ar trebui să 
facă parte din declaraţia de guvernanţă 
corporativă, în conformitate cu 
articolul 46a din Directiva 78/660/CEE. 
Societăţile care nu dispun de o politică de 
diversitate nu ar trebui să fie obligate să 
pună în aplicare o astfel de politică, însă 
acestea ar trebui să ofere o explicaţie clară 
a motivelor.

Or. en

Amendamentul 15
María Muñiz De Urquiza
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligaţia de a-şi dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educaţia şi experienţa profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăţi 
cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 
mici şi mijlocii care pot fi scutite de 
anumite obligaţii contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
ar trebui să nu intre sub incidenţa acestei 
obligaţii. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declaraţia de guvernanţă corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societăţile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicaţie clară a motivelor.

(16) Obligaţia de a-şi dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
handicapul, educaţia şi experienţa 
profesională, ar trebui să se aplice numai 
marilor societăţi cotate la bursă. Prin 
urmare, întreprinderile mici şi mijlocii care 
pot fi scutite de anumite obligaţii contabile 
în conformitate cu articolul 27 din 
Directiva 78/660/CEE ar trebui să nu intre 
sub incidenţa acestei obligaţii. Divulgarea 
politicii privind diversitatea ar trebui să 
facă parte din declaraţia de guvernanţă 
corporativă, în conformitate cu 
articolul 46a din Directiva 78/660/CEE. 
Societăţile care nu dispun de o politică de 
diversitate nu ar trebui să fie obligate să 
pună în aplicare o astfel de politică, însă 
acestea ar trebui să ofere o explicaţie clară 
a motivelor.

Or. es

Amendamentul 16
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) riscurile legate de aceste aspecte şi 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective.

(iii) riscurile legate de activităţile 
societăţii, care vor avea probabil sau au 
avut efecte negative grave asupra 
drepturilor omului, a mediului ori de 
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natură socială, precum şi modul în care 
societatea gestionează riscurile respective;

Or. en

Amendamentul 17
Thijs Berman

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce priveşte unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicaţie.

Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce priveşte unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicaţie motivată, bazată pe o evaluare a 
riscului.

Or. en

Justificare

Este necesar ca investitorii şi consumatorii să fie informaţi cu privire la evaluarea riscurilor 
implicate de neurmărirea unei politici de către companii privind aspectele definite în 
raportarea nefinanciară. O explicaţie motivată le va permite investitorilor şi consumatorilor 
să înţeleagă modul în care societăţile percep şi evaluează riscurile din propriile strategii.

Amendamentul 18
Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informaţii, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naţionale, ale UE sau pe cadrele 
internaţionale şi specifică cadrele pe care 

La prezentarea acestor informaţii, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naţionale, ale UE sau pe cadrele 
internaţionale, cum ar fi: sistemul 
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s-a bazat. comunitar de management de mediu şi 
audit (EMAS), „Global Compact” al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), 
principiile directoare privind afacerile şi 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecţie, respect şi remediere” 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
orientările privind întreprinderile 
multinaţionale ale Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), standardul 26000 al 
Organizaţiei Internaţionale de 
Standardizare (ISO), Declaraţia tripartită 
de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaţionale şi politica 
socială a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii (OIM), precum şi Iniţiativa de 
raportare globală.

Or. pl

Amendamentul 19
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informaţii, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naţionale, ale UE sau pe cadrele 
internaţionale şi specifică cadrele pe care s-
a bazat.

La prezentarea acestor informaţii, 
societatea aplică principiile directoare 
privind afacerile şi drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecţie, 
respect şi remediere” al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi orientările privind 
întreprinderile multinaţionale ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE). De 
asemenea, societatea se poate baza şi pe 
cadrele naţionale, ale UE sau pe cadrele 
internaţionale şi specifică cadrele pe care s-
a bazat. Această dispoziţie se aplică fără a 
aduce atingere cerinţelor prezentei 
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directive sau altor acte legislative sau 
orientări ale Uniunii Europene care 
cuprind norme mai specifice privind 
dezvăluirea informaţiilor nefinanciare de 
către societăţi.

Or. en

Amendamentul 20
Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La furnizarea unor astfel de informaţii 
nefinanciare, societatea menţionează 
cadrul juridic pe care l-a utilizat.

Or. pl

Amendamentul 21
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înţelegerea evoluţiei activităţilor, 
rezultatelor şi situaţiei societăţii, analiza 
conţine indicatori-cheie de performanţă 
financiară şi nefinanciară, relevanţi pentru 
activitatea specifică a societăţii.

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înţelegerea evoluţiei activităţilor, 
rezultatelor şi situaţiei societăţii, precum şi 
a impactului asupra drepturilor omului, a 
mediului şi de natură socială, analiza 
conţine indicatori-cheie de performanţă 
financiară şi nefinanciară, relevanţi pentru 
activitatea specifică a societăţii.
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Or. en

Amendamentul 22
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Comisia Europeană elaborează 
orientări privind metodologia şi utilizarea 
standardelor internaţionale şi a 
indicatorilor de performanţă nefinanciară 
pentru a sprijini societăţile la raportare.

Or. en

Amendamentul 23
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) În termen de 18 luni de la adoptarea 
directivei, Comisia publică orientările şi 
raportează Parlamentului European şi 
Consiliului cu privire la evoluţia acestora.

Or. en

Amendamentul 24
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) Comisia instituie un comitet de 
orientare cu privire la dezvăluirea 
informaţiilor nefinanciare pentru a 
sprijini implementarea cerinţelor de 
raportare nefinanciară şi pentru a implica 
într-un mod echilibrat şi deschis părţile 
interesate în elaborarea orientărilor 
privind metodologia şi utilizarea 
standardelor internaţionale şi a 
indicatorilor de performanţă 
nefinanciară.

Or. en

Amendamentul 25
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 46a se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) La alineatul (1), se adaugă 
următoarea literă (g):
„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societăţii pentru organele sale 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educaţia şi experienţa profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare şi 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
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societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declaraţia conţine o explicaţie 
clară şi argumentată în acest sens.”
(b) Se adaugă următorul alineat (4):
„(4) Alineatul (1) litera (g) nu se aplică 
societăţilor în sensul articolului 27.”

Or. nl

Amendamentul 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societăţii pentru organele sale 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educaţia şi experienţa profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare şi 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declaraţia conţine o explicaţie 
clară şi argumentată în acest sens.”

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societăţii pentru organele sale 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
handicapul, educaţia şi experienţa 
profesională, obiectivele acestei politici de 
diversitate, modul în care a fost pusă în 
aplicare şi rezultatele în perioada de 
raportare. Dacă societatea nu dispune de o 
astfel de politică, declaraţia conţine o 
explicaţie clară şi argumentată în acest 
sens.”

Or. en

Amendamentul 27
María Muñiz De Urquiza

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CEE şi Directiva 83/349/CEE
Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societăţii pentru organele sale 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educaţia şi experienţa profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare şi 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declaraţia conţine o explicaţie 
clară şi argumentată în acest sens.”

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societăţii pentru organele sale 
administrative, de conducere şi de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
handicapul, educaţia şi experienţa 
profesională, obiectivele acestei politici de 
diversitate, modul în care a fost pusă în 
aplicare şi rezultatele în perioada de 
raportare. Dacă societatea nu dispune de o 
astfel de politică, declaraţia conţine o 
explicaţie clară şi argumentată în acest 
sens.”

Or. es

Amendamentul 28
Thijs Berman

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 78/660/CEE
Articolul 53 a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea legii
Statele membre iau măsuri pentru crearea 
unor mecanisme eficiente şi adecvate care 
să asigure prezentarea corectă a 
informaţiilor nefinanciare de către 
societăţi, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive.
Statele membre se asigură că există 
proceduri naţionale eficiente pentru a 
impune respectarea obligaţiilor prevăzute 
de prezenta directivă, precum şi că aceste 
proceduri sunt accesibile tuturor 
persoanelor fizice sau juridice care au un 
interes legitim, în conformitate cu dreptul 
naţional, ca dispoziţiile prezentei directive 
să fie respectate.
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Or. en

Justificare

Pentru a evita riscul aşa-numitului green-washing şi al informaţiilor înşelătoare, în statele 
membre este necesară o serie de mecanisme care să asigure punerea în aplicarea corectă şi 
respectarea directivei. Pentru a ţine seama de diferitele situaţii existente la nivel naţional, 
statelor membre ar trebui să li se acorde suficientă flexibilitate în privinţa funcţionării 
acestor mecanisme.

Amendamentul 29
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajaţi în cursul exerciţiului 
financiar de peste 500 şi care, la data 
întocmirii bilanţului, fie au un bilanţ care 
depăşeşte în total 20 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 40 de 
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declaraţie nefinanciară care 
conţine informaţii privind cel puţin 
aspectele de mediu, aspectele sociale şi în 
ceea ce priveşte personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupţiei şi 
a dării de mită, inclusiv:

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajaţi în cursul exerciţiului 
financiar de peste 250 şi care, la data
întocmirii bilanţului, fie au un bilanţ care 
depăşeşte în total 17,5 milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste
35 de milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declaraţie nefinanciară care 
conţine informaţii privind cel puţin 
aspectele de mediu, aspectele sociale şi în 
ceea ce priveşte personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupţiei şi 
a dării de mită, ţinând seama de întregul 
lanţ de aprovizionare al societăţii,
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 30
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) riscurile legate de aceste aspecte şi 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective.

(iii) riscurile legate de aceste aspecte 
aferente activităţilor societăţii, care vor 
avea probabil sau au avut efecte negative 
grave asupra drepturilor omului, a 
mediului şi de natură socială, precum şi 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective;

Or. en

Amendamentul 31
Thijs Berman

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, în ansamblu, întreprinderile incluse 
în consolidare nu pun în aplicare politici în 
ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea oferă o explicaţie 
în acest sens.

Dacă, în ansamblu, întreprinderile incluse 
în consolidare nu pun în aplicare politici în 
ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea oferă o explicaţie 
motivată în acest sens, bazată pe o 
evaluare a riscurilor.

Or. en

Justificare

Este necesar ca investitorii şi consumatorii să fie informaţi cu privire la evaluarea riscurilor 
implicate de neurmărirea unei politici de către companii privind aspectele definite în 
raportarea nefinanciară. O explicaţie motivată le va permite investitorilor şi consumatorilor 
să înţeleagă modul în care societăţile percep şi evaluează riscurile din propriile strategii.
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Amendamentul 32
Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informaţii, raportul 
consolidat anual se poate baza pe cadrele 
naţionale, ale UE sau pe cadrele 
internaţionale şi specifică cadrele pe care 
s-a bazat.

La prezentarea acestor informaţii, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naţionale, ale UE sau pe cadrele 
internaţionale, cum ar fi: sistemul 
comunitar de management de mediu şi 
audit (EMAS), „Global Compact” al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), 
principiile directoare privind afacerile şi 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecţie, respect şi remediere” 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
orientările privind întreprinderile 
multinaţionale ale Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), standardul 26000 al 
Organizaţiei Internaţionale de 
Standardizare (ISO), Declaraţia tripartită 
de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaţionale şi politica 
socială a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii (OIM), precum şi Iniţiativa de 
raportare globală.

Or. pl

Amendamentul 33
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informaţii, raportul 
consolidat anual se poate baza pe cadrele 
naţionale, ale UE sau pe cadrele
internaţionale şi specifică cadrele pe care s-
a bazat.

La prezentarea acestor informaţii,
societatea aplică principiile directoare 
privind afacerile şi drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecţie, 
respect şi remediere” al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi orientările privind 
întreprinderile multinaţionale ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE). De 
asemenea, societatea se poate baza și pe 
cadrele naţionale, ale UE sau internaţionale 
şi, dacă face acest lucru, specifică cadrele 
pe care s-a bazat. Această dispoziţie se 
aplică fără a aduce atingere cerinţelor 
prezentei directive sau altor acte 
legislative sau orientări ale Uniunii 
Europene care cuprind norme mai 
specifice privind dezvăluirea informaţiilor 
nefinanciare de către societăţi. 

Or. en

Amendamentul 34
Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La furnizarea unor astfel de informaţii 
nefinanciare, societatea menţionează 
cadrul juridic pe care l-a utilizat.

Or. pl

Amendamentul 35
Thijs Berman
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera b
Directiva 83/394/CEE
Articolul 36 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea legii
(5a) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme eficiente şi 
adecvate care să asigure prezentarea 
corectă a informaţiilor nefinanciare de 
către societăţi, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive.
Statele membre se asigură că există 
proceduri naţionale eficiente pentru a 
impune respectarea obligaţiilor prevăzute 
de prezenta directivă, precum şi că aceste 
proceduri sunt accesibile tuturor 
persoanelor fizice sau juridice care au un 
interes legitim, în conformitate cu dreptul 
naţional, ca dispoziţiile prezentei directive 
să fie respectate.

Or. en

Justificare

Pentru a evita riscul aşa-numitului green-washing şi al informaţiilor înşelătoare, în statele 
membre este necesară o serie de mecanisme care să asigure punerea în aplicarea corectă şi 
respectarea directivei. Pentru a ţine seama de diferitele situaţii existente la nivel naţional, 
statelor membre ar trebui să li se acorde suficientă flexibilitate în privinţa funcţionării 
acestor mecanisme.

Amendamentul 36
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 5 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Monitorizare şi aplicare

(1) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme adecvate şi 
eficiente care să monitorizeze şi să 
asigure în mod eficace prezentarea 
informaţiilor nefinanciare de către 
societăţi în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive.
(2) Statele membre se asigură de 
disponibilitatea unor proceduri judiciare 
şi/sau administrative destinate aplicării 
obligaţiilor care decurg din prezenta 
directivă pentru toate persoanele fizice şi 
juridice care au, în conformitate cu 
criteriile stabilite în dreptul lor naţional, 
un interes legitim ca dispoziţiile prezentei 
directive să fie respectate.

Or. en

Amendamentul 37
Jean-Jacob Bicep
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În termen de [trei ani de la adoptarea 
prezentei directive], Comisia revizuieşte 
dispoziţiile articolului 46 şi raportează 
Parlamentului European şi Consiliului, 
prezentând totodată propuneri legislative, 
după caz, cu privire la:
– informaţiile nefinanciare dezvăluite în 
practică, inclusiv acoperirea lanţului de 
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aprovizionare, dacă acesta este eficient, 
dacă se furnizează orientări şi metode 
corespunzătoare;
– progresele înregistrate în ceea ce 
priveşte raportarea nefinanciară la nivel 
mondial;
– implementarea cadrului „protecţie, 
respect şi remediere” al ONU şi a 
principiilor directoare aferente, precum şi 
a orientărilor OCDE privind 
întreprinderile multinaţionale;
– utilizarea indicatorilor referitori la 
utilizarea terenurilor, utilizarea apei, 
emisiile de gaze cu efect de seră şi 
utilizarea materialelor; şi
– eficacitatea mecanismelor de verificare 
şi de punere în aplicare existente.

Or. en


