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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce 
privește dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare și privind diversitatea de către 
anumite societăți și grupuri mari

de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce 
privește dezvăluirea informațiilor 
financiare, nefinanciare și privind 
diversitatea de către anumite societăți și 
grupuri mari

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O transparență sporită privind 
activitățile întreprinderilor mari, în 
special privind numele sucursalelor 
acestora, natura activităților și localizarea 
lor geografică, cifra de afaceri, numărul 
de angajați pe bază de echivalent normă 
întreagă, profiturile realizate, impozitele 
pe profit plătite și subvențiile primite este 
esențială pentru a garanta încrederea 
cetățenilor UE în întreprinderi. Prin 
urmare, raportarea obligatorie în acest 
domeniu poate fi considerată un element 
important al responsabilității corporative 
a întreprinderilor față de factorii 
interesați și de societate.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Raportarea privind sustenabilitatea 
este o etapă vitală pentru gestionarea 
tranziției către o economie sustenabilă la 
nivel mondial, care să combine 
profitabilitatea pe termen lung cu justiția 
socială și protecția mediului. 
Transparența și responsabilitatea au 
devenit în prezent o componentă 
intrinsecă a dezbaterilor privind agenda 
de dezvoltare post-2015 și privind 
obiectivele de dezvoltare durabilă. 
Întrucât raportarea privind 
sustenabilitatea contribuie la măsurarea, 
monitorizarea și gestionarea performanței 
și a impactului, aceasta oferă 
oportunitatea de a valorifica și mai mult 
capacitatea sectorului privat de a exercita 
o influență pozitivă asupra dezvoltării 
durabile.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) De asemenea, este necesar să se 
stabilească anumite cerințe juridice minime 
în ceea ce privește amploarea informațiilor 
care trebuie puse la dispoziția publicului de 
către societățile din întreaga Uniune. 
Rapoartele anuale ar trebui să ofere o 
imagine de ansamblu echitabilă și 
cuprinzătoare a politicilor, rezultatelor și 
riscurilor societății.

(5) De asemenea, este necesar să se 
stabilească anumite cerințe juridice minime 
în ceea ce privește amploarea informațiilor 
care trebuie puse la dispoziția publicului de 
către societățile din întreaga Uniune. 
Rapoartele anuale ar trebui să ofere o 
imagine de ansamblu echitabilă și 
cuprinzătoare a politicilor, rezultatelor și 
riscurilor societății, precum și a destinației 
exacte a investițiilor sociale efectuate de 
către societate și filialele acesteia.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul de a spori consecvența și 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informațiilor nefinanciare dezvăluite, 
societățile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declarație 
nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale și în ceea ce privește 
personalul, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită. O 
astfel de declarație ar trebui să includă o 
descriere a politicilor, a rezultatelor și a 
riscurilor legate de aceste aspecte.

(6) În scopul de a spori consecvența și 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informațiilor nefinanciare dezvăluite, 
societățile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declarație 
nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale și în ceea ce privește 
personalul, măsurile de combatere a 
discriminării, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită. Această declarație ar trebui să 
includă o descriere a politicilor, a 
rezultatelor și a obiectivelor precise ale 
investițiilor sociale, precum și a riscurilor 
legate de aceste aspecte, inclusiv cu privire 
la întregul lanț de aprovizionare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare ar trebui să aibă la bază 
procedurile de diligență necesară bazate 
pe analiza riscurilor, puse în aplicare de 
întreprinderi pentru a identifica, preveni 
și atenua efectele negative reale și 
potențiale, după caz, în funcție de 
dimensiunile întreprinderilor, precum și 
de natura și contextul operațiunilor și de 
gradul de risc asociat efectelor negative. 
Principiile diligenței necesare sunt 
evidențiate în orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
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Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și în 
principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecție, respect și remediere” 
al ONU, pe care Comisia s-a angajat să le 
respecte.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Întreprinderile ar trebui să furnizeze 
informații detaliate privind aspectele 
legate de riscurile cele mai importante 
care implică efecte negative grave, 
precum și informații detaliate privind 
orice efect negativ grav care s-a 
materializat. Importanța atribuită unui 
risc ar trebui să fie stabilită în funcție de 
probabilitatea materializării acestuia, în 
combinație cu gravitatea efectelor 
potențiale. Gravitatea efectelor ar trebui 
să fie evaluată în funcție de amploarea și 
de severitatea acestora, de numărul de 
persoane care sunt afectate în prezent sau 
vor fi afectate în viitor și de orice 
consecințe iremediabile ale acestora, în 
sensul de limitări care afectează 
capacitatea de a readuce starea 
persoanelor sau a bunurilor afectate la o 
stare cel puțin egală sau echivalentă cu 
starea în care se aflau înainte de 
producerea efectelor negative.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Referințele mai frecvente la cadrele 
existente în ceea ce privește 
sustenabilitatea și raportarea, precum și 
apariția în continuare a unor noi cadre 
stimulează tranziția către o economie 
globală sustenabilă. Cu toate acestea, 
având în vedere diversificarea la nivel 
mondial a politicilor în domeniul 
raportării privind sustenabilitatea, 
inclusiv în țările în curs de dezvoltare, 
alinierea și armonizarea cadrelor au 
devenit o provocare tot mai importantă, 
care ar trebui abordată, întrucât există 
riscul apariției unor suprapuneri, 
contradicții sau chiar a concurenței între 
diferitele standarde.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) Printre aspectele sociale se numără 
comportamentul responsabil în materie de 
planificare fiscală, astfel încât o proporție 
echitabilă din impozite să fie plătită la 
locul potrivit și să se evite evaziunea 
fiscală agresivă.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru furnizarea acestor informații, 
societățile pot recurge la cadrele naționale, 
la cadrele UE, cum ar fi sistemul de 
management de mediu și audit (EMAS) și 
la cadrele internaționale, precum „Global 
Compact” al Organizației Națiunilor Unite 
(ONU), principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului de punere în 
aplicare a cadrului „protecție, respect și 
remediere” al Organizației Națiunilor 
Unite, orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), standardul 26000 al Organizației 
Internaționale de Standardizare (ISO), 
Declarația tripartită de stabilire a 
principiilor privind întreprinderile 
multinaționale și politica socială a 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), precum și Inițiativa de raportare 
globală.

(7) Pentru furnizarea de informații privind 
modul în care respectă drepturile și 
valorile protejate de normele de drept 
internațional, societățile utilizează 
principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecție, respect și remediere” 
al ONU și orientările OCDE privind 
întreprinderile multinaționale și pot 
recurge și la cadrele naționale, la cadrele 
UE, cum ar fi sistemul de management de 
mediu și audit (EMAS) și la alte cadre
internaționale, precum „Global Compact” 
al Organizației Națiunilor Unite (ONU), 
standardul 26000 al Organizației 
Internaționale de Standardizare (ISO), 
Declarația tripartită de stabilire a 
principiilor privind întreprinderile 
multinaționale și politica socială a 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), precum și Inițiativa de raportare 
globală sau pot recurge la o grilă de 
criterii sociale cuantificabile și sectoriale 
susținută de Uniunea Europeană, de tipul 
„eticheta socială”.

Justificare

Un cadru global armonizat în domeniul raportării privind sustenabilitatea este în interesul 
societăților care operează în cadrul economiei globale. Orientările OCDE acoperă toate 
aspectele principale ale eticii în domeniul afacerilor. La 16 iunie 2011, în urma lucrărilor 
prezentate de profesorul John Ruggie, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a acordat 
sprijinul său unanim principiilor directoare de punere în aplicare a cadrului „protecție, 
respect și remediere” al ONU. Având în vedere gama largă de aspecte legate de 
sustenabilitate vizate de aceste două cadre, precum și complementaritatea dintre ele, acestea 
ar trebui să servească drept bază a alinierii și armonizării raportării.



AD\1008486RO.doc 9/31 PE519.686v02-00

RO

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În măsura în care este necesar 
pentru înțelegerea impactului societăților 
asupra drepturilor omului, a mediului și 
de natură socială, rapoartele anuale 
conțin indicatori-cheie de performanță 
nefinanciară, relevanți pentru sectorul 
respectiv. În ceea ce privește 
caracteristicile de mediu, indicatorii 
nefinanciari ar trebui să includă o 
evaluare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a utilizării materialelor, apei și 
solului. Această evaluare ar trebui să 
includă o estimare a utilizării acestor 
resurse în cadrul lanțului de 
aprovizionare al societății.

Justificare

Comisia Europeană a aprobat acești indicatori în Comunicarea sa intitulată „Foaie de 
parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” din 20 
septembrie 2011. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru a spori coerența și 
comparabilitatea informațiilor 
nefinanciare furnizate de societăți, 
Comisia ar trebui să elaboreze orientări 
privind utilizarea unor indicatori-cheie de 
performanță și a unei metodologii de 
măsurare a resurselor cu caracter 
adecvat, precum și a cadrelor 
internaționale, în special în ceea ce 
privește responsabilitatea corporativă de a 
respecta drepturile și valorile protejate 
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prin norme de drept internațional.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme adecvate și 
eficiente care să asigure prezentarea 
deplină, corectă și credibilă a 
informațiilor nefinanciare de către 
societăți în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În conformitate cu recomandările 
raportului GEO-5 al Programului 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Mediu, integrarea datelor de mediu, 
economice și sociale ar trebui să vizeze 
furnizarea unei evaluări reale a 
impactului asupra mediului.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Accesul investitorilor la informații 
nefinanciare ar trebui, de asemenea, să 
facă posibil un aflux de investiții către 
societățile responsabile din punct de 
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vedere social.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare ar trebui să permită punerea 
în aplicare a unei strategii de investiții 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, care 
să includă o clauză privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor cu orientări concrete 
pentru investitori, precum și o 
metodologie eficientă de evaluare pentru 
autoritățile publice care supraveghează 
impactul social și de mediu al investițiilor 
rezultate. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Cerința de dezvăluire a 
informațiilor nefinanciare include, de 
asemenea, necesitatea asigurării unui 
echilibru între rezultatele obținute în 
materie de mediu și pe plan social, pentru 
ca dezvăluirea să respecte principiile 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
(RSI) și să nu conțină exclusiv date de 
mediu. 



PE519.686v02-00 12/31 AD\1008486RO.doc

RO

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 500 care fie au 
un bilanț care depășește 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 cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 250 care fie au 
un bilanț care depășește în total 17,5
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 35 de milioane EUR.

Justificare

Definiția unei societăți mari ar trebui interpretată în conformitate cu definiția existentă din 
cea de-a 4-a directivă contabilă, potrivit căreia o societate este mare dacă are un număr 
mediu de angajați de peste 250 și fie un bilanț care depășește 17,5 milioane EUR, fie o cifră 
de afaceri netă de peste 35 de milioane EUR.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Consiliul European din 22 mai 2013 
a solicitat, în cadrul revizuirii prezentei 
directive, introducerea obligatorie a 
raportării pentru fiecare țară în parte în 
cazul tuturor societăților și grupurilor 
mari. Prin urmare, pentru a asigura o mai 
mare transparență a plăților efectuate 
către guverne, întreprinderile mari și 
entitățile de interes public ar trebui să 
divulge plățile semnificative efectuate 
către guvernele țărilor în care își 
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desfășoară activitatea. Astfel de informații 
ar trebui să fie publicate, în cazul în care 
este posibil, ca anexă la declarațiile 
financiare anuale sau la declarațiile 
financiare consolidate ale întreprinderii 
în cauză.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Pentru a atenua practicile de 
planificare fiscală și evaziune fiscală 
agresivă ale unora dintre întreprinderile 
din UE, statele membre ar trebui să 
introducă norme generale antievaziune 
(GAAR) în conformitate cu 
Recomandarea Comisiei Europene 
privind planificarea fiscală agresivă din 
12 decembrie 2012 și cu Raportul OCDE
privind progresele înregistrate prezentat 
Grupului G20 la 5 septembrie 2013. În 
plus, întreprinderile mari din Uniune ar 
trebui, de asemenea, să facă public un 
raport privind sistemele lor de planificare 
fiscală agresivă, în care să includă și alte 
informații relevante.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Cerința de dezvăluire a 
informațiilor nefinanciare impune 
înființarea unor agenții de rating 
autorizate de Uniunea Europeană care să 
verifice, dacă este necesar, exactitatea 
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informațiilor furnizate. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este posibil ca lanțul de 
aprovizionare al unei întreprinderi să se 
decoreleze de sursă și de răspundere, ceea 
ce poate prezenta importante riscuri nu 
doar la adresa întreprinderilor în sine, dar 
și a societății în general, ca urmare a 
activităților acestor întreprinderi. Prin 
urmare, este important ca întreprinderile 
să își supună lanțurile de aprovizionare la 
procedurile de diligență necesară, inclusiv 
în cazurile în care apelează la 
subcontractanți, iar aceste politici 
specifice să fie divulgate pentru a atenua 
astfel de riscuri și a informa părțile 
interesate în legătură cu evaluările pe 
care le-au efectuat întreprinderile.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăți 
cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 
mici și mijlocii care pot fi scutite de 
anumite obligații contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale și la 
articolul 19 din TFUE ar trebui să se 
aplice numai marilor societăți cotate la 
bursă. Prin urmare, întreprinderile mici și 
mijlocii care pot fi scutite de anumite 
obligații contabile în conformitate cu 
articolul 27 din Directiva 78/660/CEE ar 
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ar trebui să nu intre sub incidența acestei 
obligații. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declarația de guvernanță corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societățile 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 
explicație clară a motivelor.

trebui să nu intre sub incidența acestei 
obligații. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declarația de guvernanță corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societățile 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 
explicație clară a motivelor.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Cerința de dezvăluire a 
informațiilor nefinanciare ar putea fi 
luată în considerare ca și criteriu de 
atribuire a contractelor de achiziții 
publice în cadrul unei viitoare revizuiri a 
Directivei privind achizițiile publice.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 500 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind 
cel puțin aspectele de mediu, aspectele 
sociale și în ceea ce privește personalul, 
respectarea drepturilor omului, combaterea 

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 250 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 17,5 de milioane EUR, fie au o cifră 
de afaceri netă de peste 35 de milioane 
EUR, analiza include, de asemenea, o 
declarație nefinanciară care conține 
informații privind atât aspectele de mediu, 
cât și aspectele sociale și în ceea ce 
privește personalul, măsurile de combatere 
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corupției și a dării de mită, inclusiv: a discriminării, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, ținând seama de întregul lanț de 
aprovizionare al societății, inclusiv:

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Directiva 787/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – punctul ia (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) destinația exactă a investițiilor 
sociale;

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a politicii de diligență 
necesară aplicată de societate în cazul 
organelor sale de administrație, de 
gestiune și de supraveghere în ceea ce 
privește lanțurile de aprovizionare și 
subcontractanții societății, cel puțin în 
domeniile legate de aspectele de mediu, 
sociale și de personal, precum și de 
respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită. 
De asemenea, descrierea ar trebui să 
includă obiectivele acestei politici de 
diligență necesară, modul în care a fost 
pusă în aplicare și rezultatele obținute pe 
parcursul perioadei de raportare.
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o analiză a utilizării resurselor, 
inclusiv cel puțin a utilizării solului, a 
utilizării apei, a emisiilor de gaze cu efect
de seră și a utilizării materialelor.

Justificare

Dezvăluirea informațiilor de mediu poate sprijini protecția mediului, dacă părțile interesate 
primesc informații relevante, corecte și comparabile. Crearea unor condiții de concurență 
echitabile pentru societăți implică stabilirea unui numitor comun minim al raportării. În 
foaia de parcurs din 2011 privind eficiența utilizării resurselor, Comisia Europeană a propus 
utilizarea a patru indicatori-cheie - apă, sol, materiale și carbon - pentru măsurarea utilizării 
resurselor. Acești indicatori au fost aprobați de PE și de Platforma europeană pentru 
utilizarea eficientă a resurselor. Indicatorii respectivi ar trebui incluși în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicație.

Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicație motivată, care să se bazeze pe o 
evaluare a riscurilor.

Justificare

Dezvăluirea informațiilor nefinanciare reprezintă un mijloc esențial pentru îmbunătățirea 
practicilor responsabile ale întreprinderilor și pentru gestionarea tranziției către o economie 
sustenabilă la nivel mondial, care să combine profitabilitatea pe termen lung cu justiția 
socială și protecția mediului. Opțiunea de a „explica” ar trebui să permită utilizatorilor 
raportării să înțeleagă modul în care societățile percep și evaluează riscurile în cadrul 
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propriilor strategii.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informații, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat.

La prezentarea acestor informații, 
societatea ține seama de responsabilitatea 
sa de a respecta drepturile și valorile 
protejate prin norme de drept 
internațional. În acest sens, societatea 
aplică principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului de punere în 
aplicare a cadrului „protecție, respect și 
remediere” al Organizației Națiunilor 
Unite și orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). Societatea respectivă se poate 
baza și pe cadrele UE sau pe cadrele 
internaționale sau pe o grilă de criterii 
sociale cuantificabile și sectoriale 
susținută de Uniunea Europeană, de tipul 
„eticheta socială” și specifică cadrele pe 
care s-a bazat. Această dispoziție se aplică 
fără a aduce atingere cerințelor prezentei 
directive sau altor acte legislative sau 
orientări ale Uniunii Europene care 
cuprind norme mai specifice privind 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare de 
către societăți.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și nefinanciară, relevanți pentru
activitatea specifică a societății.

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, precum și 
a impactului asupra drepturilor omului, a 
mediului și de natură socială, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și nefinanciară, relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 și utilizarea 
standardelor internaționale și a 
indicatorilor de performanță nefinanciară 
menționați la articolul 46 alineatul (1) 
pentru a sprijini societățile la raportare.
Comisia publică orientările respective. Ea 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
elaborarea orientărilor în cel mult 18 luni 
de la adoptarea directivei. 

Justificare

În vederea optimizării raportării privind sustenabilitatea societăților, Comisia ar trebui să 
furnizeze în permanență orientări privind indicatori-cheie de performanță și o metodologie de 
măsurare a resurselor cu caracter adecvat, analizând utilizarea standardelor internaționale.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) Comisia instituie un comitet de 
orientare cu privire la dezvăluirea 
informațiilor nefinanciare pentru a 
sprijini implementarea cerințelor de 
raportare nefinanciară și pentru a implica 
părțile interesate la elaborarea 
orientărilor privind metodologia și 
utilizarea standardelor internaționale și a 
indicatorilor de performanță nefinanciară 
menționați la articolul 46 alineatul (1), 
într-un mod echilibrat și deschis.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declarația conține o explicație 
clară și argumentată în acest sens.

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale și la 
articolul 19 din TFUE, obiectivele acestei 
politici de diversitate, modul în care a fost 
pusă în aplicare și rezultatele în perioada 
de raportare. Dacă societatea nu dispune de 
o astfel de politică, declarația conține o 
explicație clară și argumentată în acest 
sens.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46a – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următoarea literă (ca):
„(ca) Pentru a se evalua 
proporționalitatea metodelor utilizate de o 
întreprindere pentru a obține reduceri de 
impozit, ar trebui să se prezinte în detaliu 
o descriere a modalităților de planificare 
fiscală ale întreprinderii, care să includă 
cel puțin următoarele:
(i) modalitățile de planificare fiscală 
agresivă ale întreprinderii, inclusiv 
conținutul general al consultanței 
primite;
(ii) modalitățile de stabilire a prețurilor de 
transfer, precizându-se dacă prețurile de 
transfer au fost aprobate de către 
autoritățile fiscale din fiecare dintre țările 
interesate;
(iii) deciziile referitoare la stabilirea 
permanentă și o listă cu țările în care 
întreprinderea desfășoară activități fără a 
dispune de un sediu permanent;
(iv) metodele de erodare a bazei de 
impozitare prin intermediul deducerii 
dobânzilor, a redevențelor și a altor plăți 
financiare, inclusiv în cazul dezvoltării de 
mărci, atunci când acestea sunt plătite de 
către filiale și dacă acestea se află în 
proprietatea societății-mamă în 
principalul loc de desfășurare a activității 
lor sau, în caz contrar, locul în care își au 
domiciliul fiscal;
(v) locul în care se desfășoară activitățile 
de cercetare și dezvoltare și modalitățile 
de recuperare de la filiale.”

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul consolidat anual include o analiză 
fidelă a evoluției activităților, rezultatelor 
și situației ansamblului întreprinderilor 
incluse în consolidare, precum și o 
descriere a principalelor riscuri și 
incertitudini cu care se confruntă acestea.

Raportul consolidat anual include o analiză 
fidelă a evoluției activităților, rezultatelor 
și situației ansamblului întreprinderilor 
incluse în consolidare, precum și o 
descriere a principalelor riscuri și 
incertitudini cu care se confruntă acestea, 
inclusiv întregul lanț de aprovizionare.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 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 angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 500 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 20 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 40 de 
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin
aspectele de mediu, aspectele sociale și în 
ceea ce privește personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 250 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 17,5 de milioane EUR, 
fie au o cifră de afaceri netă de peste 35 de 
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind atât aspectele de 
mediu, cât și aspectele sociale și în ceea ce 
privește personalul, măsurile de combatere 
a discriminării, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, ținând seama de întregul lanț de 
aprovizionare al societății, inclusiv:

Justificare

Definiția unei societăți mari ar trebui interpretată în conformitate cu definiția existentă din 
cea de-a 4-a directivă contabilă, potrivit căreia o societate este mare dacă are un număr 
mediu de angajați de peste 250 și fie un bilanț care depășește 17,5 de milioane EUR, fie o 
cifră de afaceri netă de peste 35 de milioane EUR. Raportul privind aspectele nefinanciare și 
riscul legat de acestea nu este complet dacă nu conține informații relevante referitoare la 
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întregul lanț de aprovizionare.

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) destinația exactă a investițiilor 
sociale;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Conceptul de risc prezintă câteva aspecte. Întreprinderea se confruntă cu anumite riscuri și, 
totodată, poate prezenta alte riscuri pentru societate. Aceste ultime riscuri pot, la rândul lor, 
să prezinte riscuri pentru întreprindere. În conformitate cu orientările OCDE privind 
întreprinderile multinaționale și cu principiile directoare privind afacerile și drepturile 
omului de punere în aplicare a cadrului „protecție, respect și remediere” al ONU, toate 
aspectele riscurilor trebuie incluse în raportare pentru ca propunerea să își atingă 
obiectivele. 
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Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a politicii de diligență 
necesară aplicată de grup în cazul 
organelor sale de administrație, de 
gestiune și de supraveghere în ceea ce 
privește lanțurile de aprovizionare și 
subcontractanții societății, cel puțin în 
domeniile legate de aspectele de mediu, 
sociale și de personal, precum și de 
respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită. 
De asemenea, descrierea ar trebui să 
includă obiectivele acestei politici de 
diligență necesară, modul în care a fost 
pusă în aplicare și rezultatele obținute pe 
parcursul perioadei de raportare.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o analiză a utilizării resurselor, 
inclusiv cel puțin a utilizării solului, a 
utilizării apei, a emisiilor de gaze cu efect 
de seră și a utilizării materialelor;

Justificare

Dezvăluirea informațiilor de mediu poate sprijini protecția mediului, dacă părțile interesate 
primesc informații relevante, corecte și comparabile. Crearea unor condiții de concurență 
echitabile pentru societăți implică stabilirea unui numitor comun minim al raportării. În 
foaia de parcurs din 2011 privind eficiența utilizării resurselor, Comisia Europeană a propus 
utilizarea a patru indicatori-cheie - apă, sol, materiale și carbon - pentru măsurarea utilizării 
resurselor. Acești indicatori au fost aprobați de PE și de Platforma europeană pentru 
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utilizarea eficientă a resurselor. Indicatorii respectivi ar trebui incluși în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 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 privește unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea oferă o explicație 
în acest sens.

Dacă, în ansamblu, întreprinderile incluse 
în consolidare nu pun în aplicare politici în 
ceea ce privește unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea oferă o explicație 
motivată în acest sens, care să se bazeze pe 
o evaluare a riscurilor.

Justificare

Dezvăluirea informațiilor nefinanciare reprezintă un mijloc esențial pentru îmbunătățirea 
practicilor responsabile ale întreprinderilor și pentru gestionarea tranziției către o economie 
sustenabilă la nivel mondial, care să combine profitabilitatea pe termen lung cu justiția 
socială și protecția mediului. Opțiunea de a „explica” ar trebui să permită utilizatorilor 
raportării să înțeleagă modul în care societățile percep și evaluează riscurile în cadrul 
propriilor strategii.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informații, raportul 
consolidat anual se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat.

La prezentarea acestor informații, 
societatea ține seama de responsabilitatea 
sa de a respecta drepturile și valorile 
protejate prin norme de drept 
internațional. În acest sens, societatea 
aplică principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului de punere în 
aplicare a cadrului „protecție, respect și 
remediere” al Organizației Națiunilor 
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Unite și orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). De asemenea, raportul consolidat 
anual se poate baza pe cadrele naționale, 
ale UE sau pe cadrele internaționale și 
specifică cadrele pe care s-a bazat. Această 
dispoziție se aplică fără a aduce atingere 
cerințelor prezentei directive sau altor 
acte legislative sau orientări ale Uniunii 
Europene care cuprind norme mai 
specifice privind dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare de către societăți.

Justificare

Un cadru global armonizat în domeniul raportării privind sustenabilitatea este în interesul 
societăților care operează în cadrul economiei globale. Orientările OCDE acoperă toate 
aspectele principale ale eticii în domeniul afacerilor. La 16 iunie 2011, în urma lucrărilor 
prezentate de profesorul John Ruggie, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a acordat 
sprijinul său unanim principiilor directoare de punere în aplicare a cadrului „protecție, 
respect și remediere” al ONU. Având în vedere gama largă de aspecte legate de 
sustenabilitate vizate de aceste două cadre, precum și complementaritatea dintre ele, acestea 
ar trebui să servească drept bază a alinierii și armonizării raportării.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
Directiva 2013/34/UE
Capitolul 10 – articolul 41 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Modificări la Directiva 2013/34/UE 
(Raportarea pentru fiecare țară în parte)
Directiva 2013/34/UE se modifică după 
cum urmează:
(1) La capitolul 10 articolul 41, se adaugă 
următorul punct 6:
6. „Raportarea pentru fiecare țară în 
parte” înseamnă următoarele informații 
financiare, care trebuie oferite de o 
întreprindere definită la articolul 2 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la 
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articolul 3 alineatul (4) pentru fiecare stat 
membru și fiecare țară terță în care își 
desfășoară activitatea:
(a) numele, tipul activităților și 
localizarea geografică;
(b) cifra de afaceri;
(c) numărul angajaților în echivalent 
normă întreagă;
(d) profitul sau pierderea înainte de 
impozitare;
(e) impozitul pe profit sau pierdere;
(f) subvențiile publice primite.”
(2) La capitolul 10 articolul 42, 
alineatele (1) și (2) se modifică după cum 
urmează:
Articolul 42
Întreprinderile care au obligația de a 
raporta cu privire la plățile efectuate către 
guverne și de a întocmi un raport pentru 
fiecare țară în parte
(1) Statele membre impun întreprinderilor 
mari și tuturor entităților de interes public 
active în industria extractivă sau în 
sectorul exploatării pădurilor primare 
obligația de a întocmi și a publica anual 
un raport asupra plăților către guverne. 
Statele membre impun, de asemenea, 
întreprinderilor mari și tuturor entităților 
de interes public să facă public anual un 
raport privind exercițiul financiar, 
întocmit pe o bază consolidată pentru 
fiecare țară în parte.
(2) Aceste obligații nu se aplică 
întreprinderilor reglementate de dreptul 
intern al unui stat membru care sunt 
filiale sau societăți-mamă, dacă se 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții:
(a) societatea-mamă intră sub incidența 
legislației unui stat membru; precum și
(b) plățile efectuate către guverne și 
raportul întocmit pentru fiecare țară în 
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parte de către întreprindere sunt incluse 
în raportul consolidat privind plățile către 
guverne întocmit de către societatea-
mamă în conformitate cu articolul 39.
(3) Se adaugă următoarele alineate (3) și 
(4):
(3) Informațiile prevăzute la alineatul (1) 
sunt auditate în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE și sunt publicate, în 
cazul în care este posibil, ca anexă la 
propriile declarații financiare anuale sau 
la declarațiile financiare consolidate ale 
societății/întreprinderii respective, după 
caz.
(4) Comisia întocmește un raport de 
evaluare generală privind posibilele 
consecințe economice ale divulgării 
publice a raportului pentru fiecare țară în 
parte, inclusiv impactul asupra 
competitivității și a investițiilor, și poate 
lua în considerare punerea acestor 
informații la dispoziția autorităților 
fiscale competente numai în cazul unei 
evaluări negative. Comisia își prezintă 
raportul Consiliului și Parlamentului 
European până la 31 decembrie 2015.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol:
„Articolul 50a

Monitorizarea și punerea în aplicare
(1) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme adecvate și 
eficiente care să monitorizeze și să 
asigure prezentarea informațiilor 
nefinanciare de către societăți în 
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conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive.
(2) Statele membre se asigură de 
disponibilitatea unor proceduri judiciare 
și/sau administrative destinate punerii în 
aplicare a obligațiilor pentru toate 
persoanele fizice, inclusiv cele juridice, 
care au, în conformitate cu criteriile 
stabilite în dreptul lor național, un interes 
legitim ca dispozițiile prezentei directive 
să fie respectate.”

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol:
„Articolul 53a

Revizuire
Până cel târziu la data de [trei ani de la 
adoptarea prezentei directive], Comisia 
revizuiește dispozițiile de la [articolul 46 
din Directiva 78/660/CEE, care este 
modificat de prezenta propunere a 
Comisiei și urmează să fie integrat în 
Directiva 2013/34/UE, fără să se 
cunoască încă noua referință] și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului, însoțit de propuneri 
legislative, după caz, cu privire la:
- informațiile nefinanciare dezvăluite și 
sfera lor, inclusiv acoperirea lanțului de 
aprovizionare, faptul dacă sunt furnizate 
orientări și metode adecvate și dacă sunt 
îndeplinite obiectivele legislației;
- progresele înregistrate în ceea ce 
privește raportarea nefinanciară la nivel 
mondial;
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- implementarea cadrului „protecție, 
respect și remediere” al ONU și a 
principiilor directoare aferente, precum și 
a orientărilor OCDE privind 
întreprinderile multinaționale;
- folosirea indicatorilor referitori la 
utilizarea solului, utilizarea apei, emisiile 
de gaze cu efect de seră și utilizarea 
materialelor; precum și
- eficacitatea mecanismelor existente de 
verificare și punere în aplicare.”



AD\1008486RO.doc 31/31 PE519.686v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către 
anumite societăți și grupuri mari

Referințe COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

JURI
21.5.2013

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

DEVE
12.9.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Judith Sargentini
28.5.2013

Examinare în comisie 14.10.2013

Data adoptării 5.11.2013

Rezultatul votului final +:
–:
0:

24
1
1

Membri titulari prezenți la votul final Thijs Berman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, 
Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf 
Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva 
Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik


