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Amendamentul 17
Thomas Mann

Propunere de directivă
–

Textul propus de Comisie Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei UE.

Or. de

Amendamentul 18
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Necesitatea de a îmbunătăți dezvăluirea 
de către societăți a informațiilor sociale și 
de mediu, prin prezentarea unei propuneri 
legislative în acest domeniu, a fost reiterată 
în comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social și Comitetul Regiunilor intitulată „O 
nouă strategie a UE (2011-2014) pentru 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”10, adoptată la 25 
octombrie 2011.

(2) Necesitatea de a îmbunătăți dezvăluirea 
de către societăți a informațiilor sociale și 
de mediu, prin prezentarea unei propuneri 
legislative în acest domeniu, a fost reiterată 
în comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social și Comitetul Regiunilor intitulată „O 
nouă strategie a UE (2011-2014) pentru 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”10, adoptată la 25 
octombrie 2011. Această poziție nu este 
însă împărtășită de Parlamentul 
European, în special în ceea ce privește 
întreprinderile mici și mijlocii. 
Parlamentul European respinge categoric 
obligațiile de informare pentru asumarea 
unui angajament social și de mediu, în 
special în ceea ce privește IMM-urile, 
întrucât acestea conduc la creșterea 
birocrației și a costurilor, determinând 
mai curând o limitare decât o promovare 
a angajamentului social și de mediu al 
întreprinderilor.
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__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final, 25 octombrie 
2011.

10 COM(2011)681, 25 octombrie 2011.

Or. de

Amendamentul 19
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În rezoluția sa din 6 februarie 2013 
privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor [2012/20197(INI)], 
Parlamentul European a explicat clar că, 
într-o societate liberă, RSI nu poate fi 
utilizată cu scopul de a face obligatorii 
acțiunile caritabile, fapt care ar diminua 
entuziasmul oamenilor de a face donații.

Or. de

Amendamentul 20
Philippe De Backer

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.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 21
Philippe Boulland

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, destinației clare a investițiilor 
sociale ale societăților și ale filialelor 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 22
Thomas Mann

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 

eliminat
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rezultatelor și a riscurilor legate de aceste 
aspecte.

Or. de

Amendamentul 23
Philippe De Backer

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) Atunci când este relevant, societățile
pot include 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.

Or. en

Amendamentul 24
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(6) În scopul de a spori consecvența, 
transparența 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 
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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.

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, ținând seama de întreg lanțul 
valoric al societăților.

Or. en

Amendamentul 25
Richard Howitt

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,
echilibrul de gen, 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.

Or. en

Amendamentul 26
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 6
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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, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită. O 
astfel de declarație ar trebui să includă o 
descriere a politicilor, a rezultatelor, a 
destinației clare a investițiilor sociale și a 
riscurilor legate de aceste aspecte, inclusiv 
în întregul lanț al subcontractanților.

Or. fr

Amendamentul 27
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Societățile, și în special 
întreprinderile mici și mijlocii, nu trebuie 
obligate sub nicio formă să prezinte o 
declarație nefinanciară referitoare la 
acțiunile lor sociale voluntare. Aceasta ar 
conduce la costuri birocratice 
disproporționat de mari, care ar afecta 
locurile de muncă și, în loc să încurajeze 
angajamentul social al întreprinderilor, l-
ar periclita. 

Or. de

Amendamentul 28
Richard Howitt
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Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a promova tratamentul egal al 
lucrătorilor, statele membre ar trebui să 
încurajeze marile societăți să stabilească o 
politică de diversitate cu obiective pe 
termen mediu și lung.

Or. en

Amendamentul 29
Thomas Mann

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 pe bază voluntară a 
acestor informații, societățile pot recurge la 
cadre, 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.

Or. de
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Amendamentul 30
Philippe Boulland

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 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 sau o grilă de criterii sociale 
cuantificabile și sectoriale, vizată de 
Uniunea Europeană, de tip „etichetă 
socială”.

Or. fr

Amendamentul 31
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Societățile ar trebui să furnizeze 
informații detaliate cu privire la efectele 
negative grave care prezintă 
probabilitatea cea mai ridicată de a se 
materializa, precum și informații detaliate 
privind efectele negative grave care deja 
s-au materializat. Gravitatea efectelor ar 
trebui să fie evaluată în funcție de 
amploarea și de severitatea acestora, de 
numărul de persoane care au fost afectate 
în trecut, care sunt afectate în prezent sau 
vor fi afectate în viitor și de capacitatea de 
a contracara respectivele efecte negative, 
astfel încât să se ajungă la o situație cel 
puțin similară sau echivalentă cu situația 
existentă înainte de producerea efectelor 
negative.

Or. en

Amendamentul 32
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cerința privind publicarea unor 
informații nefinanciare impune 
instituirea unor agenții de rating abilitate 
de Uniunea Europeană să verifice, dacă 
este cazul, caracterul veridic al 
informațiilor difuzate.

Or. fr

Amendamentul 33
Philippe Boulland
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Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Accesul investitorilor la informațiile 
nefinanciare trebuie, de asemenea, să 
permită un aflux de investiții către 
întreprinderile bine intenționate din punct 
de vedere social.

Or. fr

Amendamentul 34
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Publicarea unor informații 
nefinanciare ar trebui să permită 
instituirea unei strategii de investiții 
sustenabile și favorabile 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 
investițiile rezultate în ceea ce privește 
impactul lor social și asupra mediului.

Or. fr

Amendamentul 35
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Cerința privind publicarea unor 
informații nefinanciare include, de 
asemenea, un echilibru necesar care 
trebuie asigurat între rezultatele obținute 
în domeniul mediului și cel social, astfel 
încât publicațiile să respecte principiile 
RSI și să nu conțină exclusiv date privind 
mediul.

Or. fr

Amendamentul 36
Philippe De Backer

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 11
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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 500 care fie au 
un bilanț care depășește în total 86 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri 
anuală de peste 100 de milioane EUR.

Or. de

Justificare

Articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE definește întreprinderile mici și mijlocii. 
Din moment ce Comisia a dublat numărul angajaților, este logic să se dubleze și celelalte 
criterii legate de cifra de afaceri anuală de 50 de milioane EUR și bilanțul anual de 43 de 
milioane EUR.

Amendamentul 38
Thomas Mann

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 

(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 mari cu un 
număr mediu de angajați de peste 1 000
care fie au un bilanț care depășește în total 
40 de milioane EUR, fie au o cifră de 
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de peste 40 de milioane EUR. afaceri netă de peste 80 de milioane EUR.

Or. de

Amendamentul 39
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cu scopul de a maximiza valoarea 
partajată, de a optimiza sustenabilitatea 
societăților și de a consolida relevanța, 
consecvența și comparabilitatea 
informațiilor nefinanciare furnizate de 
societăți, Comisia, în colaborare cu 
Parlamentul European și Consiliul, 
prezintă, în termen de 12 luni de la 
adoptarea directivei, și cu prioritățile 
bazate pe o evaluare globală a riscurilor, 
orientări sectoriale și orizontale privind 
utilizarea indicatorilor-cheie de 
performanță adecvați, privind 
metodologia de măsurare a resurselor, 
precum și orientări referitoare la cadrele 
internaționale, în special în ceea ce 
privește responsabilitatea societăților de a 
respecta drepturile și valorile protejate de 
normele de drept internațional.

Or. en

Justificare

Această îndrumare are o asemenea importanță încât organele legislative ar trebui implicate.

Amendamentul 40
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Unele dintre societățile și grupurile 
care intră sub incidența Directivei 
78/660/CEE și a Directivei 83/349/CEE 
întocmesc deja rapoarte nefinanciare în 
mod voluntar. Aceste societăți nu ar 
trebui să fie supuse obligației de a furniza 
o declarație nefinanciară în raportul 
anual, cu condiția ca raportul să 
corespundă aceluiași exercițiu financiar, 
să includă cel puțin conținutul impus de 
prezenta directivă și să fie anexat la 
raportul anual.

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Diversitatea competențelor și a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere ale societăților 
facilitează o bună înțelegere a organizării 
societăților și a afacerilor. Aceasta 
permite, de exemplu, ca membrii acestor 
organe să provoace în mod constructiv 
deciziile de management și să fie mai 
deschiși către idei inovatoare, abordând 
problema similarității punctelor de vedere 
sau fenomenul „gândirii de grup”. Astfel 
se contribuie la o supraveghere eficientă a 
managementului și la o guvernanță de 
succes a societății. Prin urmare, este 
importantă îmbunătățirea transparenței în 
ceea ce privește politica de diversitate 
aplicată de societăți. Aceasta ar informa 
piața cu privire la practicile de 
guvernanță corporativă și, prin urmare, 

eliminat
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ar pune presiuni indirecte asupra 
societăților pentru alegerea unui personal 
de conducere mai diversificat.

Or. de

Amendamentul 42
Thomas Mann

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 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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 43
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 16
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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 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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 
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anumite obligații contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
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.

anumite obligații contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
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. Aceste 
societăți sunt încurajate să consulte 
cartele UE privind diversitatea.

Or. en

Amendamentul 45
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Cerința privind publicarea unor 
informații nefinanciare ar putea fi luată 
în considerare ca și criteriu de atribuire a 
contractelor cu ocazia unei viitoare 
revizuiri a Directivei privind achizițiile 
publice.

Or. fr

Amendamentul 46
Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru societățile cu un număr mediu de 
angajați în cursul exercițiului financiar 

Atunci când este relevant, societățile pot
include și o declarație nefinanciară care 
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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 corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

conține informații privind aspectele de 
mediu, aspectele sociale și în ceea ce 
privește personalul, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 47
Evelyn Regner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

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 20 
de milioane EUR, fie au o cifră de afaceri 
netă de peste 40 de milioane EUR, analiza 
include, de asemenea, luându-se în 
considerare lanțul valoric al 
întreprinderii, o declarație nefinanciară 
care conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, aspectele sociale și în 
ceea ce privește personalul, egalitatea de 
gen, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită, 
inclusiv:

Or. de

Amendamentul 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

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 86
de milioane EUR, fie au o cifră de afaceri 
anuală de peste 100 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:

Or. de

Justificare

Articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE definește întreprinderile mici și mijlocii. 
Din moment ce Comisia a dublat numărul angajaților, este logic să se dubleze și celelalte 
criterii legate de cifra de afaceri anuală de 50 de milioane EUR și bilanțul anual de 43 de 
milioane EUR.

Amendamentul 49
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Pentru societățile mari cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 1 000 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 40 de milioane EUR, fie au o cifră de 
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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:

afaceri netă de peste 80 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind 
cel puțin aspectele legate de respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Or. de

Amendamentul 50
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

Pentru societățile enumerate 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 40 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 80 de
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară sau o 
referință la declarația financiară care 
conține informații privind aspectele care 
sunt esențiale pentru înțelegerea 
dezvoltării societății, performanța sau 
poziția, inclusiv cel puțin aspectele de 
mediu și în ceea ce privește personalul și,
în mod voluntar, aspectele sociale, de 
pildă, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită, 
inclusiv:

Or. en

Justificare

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
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administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Amendamentul 51
Philippe Boulland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

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 
atât aspectele de mediu, cât și aspectele 
sociale și în ceea ce privește personalul, 
respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

Or. fr

Amendamentul 52
Richard Howitt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a politicii adoptate de societate 
în legătură cu aceste aspecte;

o descriere a politicii și un plan strategic 
pentru atingerea obiectivelor adoptate de 
societate în legătură cu aceste aspecte;
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Or. en

Amendamentul 53
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Amendamentul 54
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

riscurile la care este expusă societatea în 
ceea ce privește operațiunile, produsele și 
serviciile, personalul, activele imobilizate, 
precum și relațiile sale de afaceri și modul 
în care societatea gestionează riscurile 
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respective;

Or. en

Justificare

În urma cazurilor de clădiri care au suferit un colaps, este important ca societățile să aibă 
obligația de a divulga riscurile asociate cu activele imobilizate.

Amendamentul 55
Ole Christensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a impacturilor adverse ale 
activităților societății în legătură cu aceste 
aspecte, ținând seama de întreg lanțul de 
aprovizionare al societății.

Or. en

Amendamentul 56
Philippe Boulland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinația clară a investițiilor sociale

Or. fr

Amendamentul 57
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a modului în care societatea 
și-a urmat politicile asociate cu aceste 
aspecte în raport cu furnizorii și 
subcontractanții săi, inclusiv informațiile 
privind operațiunile societății care îi 
implică pe furnizorii și subcontractanții 
săi, care au fost supuși unor amenzi și 
sancțiuni ca urmare a încălcărilor 
legislației UE, inclusiv, dar fără limitare 
la legislația socială, legislația privind 
transporturile și legislația de mediu.

Or. en

Amendamentul 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 59
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Sari Essayah

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

Dacă o societate nu raportează în ceea ce 
privește unul sau mai multe dintre aceste 
aspecte, aceasta oferă o explicație.

Or. en

Justificare

Comisia sugerează că declarația nefinanciară ar trebui inclusă în analiza din cadrul 
raportului anual. Aceasta înseamnă că, în principal, declarația nefinanciară ar trebui să facă 
parte din raportul anual. Întrucât se justifică mai târziu „raportul cuprinzător … care are la 
bază cadrele naționale, ale UE sau internaționale … nu ar trebui să facă parte în mod 
obligatoriu din raportul anual”, în mod similar acestei versiuni mai scurtă, declarația 
nefinanciară ar putea fi publicată ca declarație separată de raportul anual.

Amendamentul 61
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
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Directive 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 se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale sau pe o grilă de criterii 
sociale cuantificabile și sectoriale vizată 
de Uniunea Europeană, de tip „etichetă 
socială” și, după caz, specifică cadrele pe 
care s-a bazat.

Or. fr

Amendamentul 62
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) (b) Statele membre se asigură de 
disponibilitatea și comunicarea unor 
proceduri judiciare și/sau administrative 
destinate punerii în aplicare a obligațiilor 
în temeiul prezentei directive 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.

Or. en

Amendamentul 63
Ole Christensen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, a
rezultatelor, a situației societății și a 
drepturilor de ocupare a forței de muncă,
precum și a drepturilor sociale, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și nefinanciară, relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

Or. en

Amendamentul 64
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

O societate care este filială este scutită de 
la obligațiile prevăzute la alineatul (1) 
litera (b), dacă societatea și filialele sale 
sunt consolidate în situațiile financiare și 
raportul anual al unei alte societăți și 
dacă acel raport anual consolidat este 
redactat în conformitate cu articolul 36 
alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Evelyn Regner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea pentru fiecare țară
(2a) În observațiile la declarațiile 
financiare, marile întreprinderi și 
entitățile de interes public dezvăluie, 
specificând, defalcat pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare țară terță în 
care are o sucursală, următoarele 
informații pe bază consolidată pentru 
exercițiul financiar:
(a) numele, tipul activităților și 
amplasarea geografică;
(b) cifra de afaceri;
(c) numărul de angajați în echivalent 
normă întreagă;
(d) vânzările și achizițiile;
(e) profitul sau pierderea înainte de 
impozitare;
(f) impozitul pe profit sau pierdere;
(g) subvențiile publice primite.

Or. en

Amendamentul 66
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană, în cooperare cu 
Parlamentul European și Consiliul, 
prezintă, în termen de 12 luni de la 
adoptarea directivei, și cu prioritățile 
bazate pe o evaluare generală a riscurilor, 
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orientări sectoriale și orientări privind 
metodologia și utilizarea standardelor 
internaționale și a indicatorilor de 
performanță nefinanciară, astfel cum este 
prevăzut la articolul 46 alineatul (1), cu 
scopul de a oferi asistență societăților la 
elaborarea rapoartelor.

Or. en

Justificare

Această îndrumare are o asemenea importanță încât organele legislative ar trebui implicate.

Amendamentul 67
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o societate întocmește un raport 
cuprinzător corespunzător aceluiași 
exercițiu financiar pe baza cadrelor 
naționale, ale UE sau a cadrelor 
internaționale și care cuprinde 
informațiile prevăzute la alineatul (1) 
litera (b), aceasta este scutită de obligația 
de a întocmi declarația nefinanciară 
prevăzută la alineatul (1) litera (b), cu 
condiția ca acest raport să facă parte din 
raportul anual.”

eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
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Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o societate întocmește un raport
cuprinzător corespunzător aceluiași 
exercițiu financiar pe baza cadrelor 
naționale, ale UE sau a cadrelor 
internaționale și care cuprinde informațiile 
prevăzute la alineatul (1) litera (b), aceasta 
este scutită de obligația de a întocmi 
declarația nefinanciară prevăzută la 
alineatul (1) litera (b), cu condiția ca acest 
raport să facă parte din raportul anual.

Dacă o societate întocmește un raport
separat corespunzător aceluiași exercițiu 
financiar pe baza cadrelor naționale, ale 
UE sau a cadrelor internaționale și care 
cuprinde informațiile prevăzute la alineatul
(1) litera (b), aceasta este scutită de 
obligația de a întocmi declarația 
nefinanciară prevăzută la alineatul (1) litera
(b), cu condiția ca acest raport separat.

(a) să facă parte sau să fie menționat în 
raportul anual sau

(b) să fie disponibil publicului pe site-ul 
întreprinderii după ce raportul anual a 
fost publicat.

Or. en

Justificare

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Amendamentul 69
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Propunerea de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor 
neexecutivi conține deja cerințe privind raportarea care se suprapun parțial. Numeroase 
inițiative naționale bazate pe legislație și pe coduri de guvernanță corporativă care vizează 
dezvoltarea acestor probleme ar trebui promovate și doar ulterior, dacă se consideră 
necesar, ar trebui să se considere măsuri la nivel european. Dacă acest paragraf nu este 
eliminat, ar trebui utilizate praguri similare în ceea ce privește obligația de raportare privind 
aspectele nefinanciare.

Amendamentul 70
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 71
Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

o descriere a politicii de diversitate a 
societății referitoare 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.

Or. en

Amendamentul 72
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 

o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru toate organele, în special 
organele sale administrative, de conducere 
și de supraveghere referitoare la aspecte 
precum vârsta, sexul, diversitatea 
geografică, handicapul, originea rasială 
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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.

sau etnică, 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.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru limitarea diversității la organele administrative, de 
conducere și de supraveghere. Politicile privind diversitatea trebuie aplicate la toate 
nivelurile.

Amendamentul 73
Richard Howitt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitoare 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 și 
strategia de a atinge obiectivele politicii de 
diversitate. Dacă societatea nu dispune de 
o astfel de politică, declarația conține o 
explicație clară și argumentată în acest 
sens.

Or. en
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Amendamentul 74
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu acordă derogările 
prevăzute la articolul 1a, articolul 11, 
articolul 27, articolul 43 alineatul (1) 
punctele (7a) și (7b), articolul 46 alineatul 
(3), articolul 47 și articolul 51 din 
prezenta directivă în cazul societăților ale 
căror titluri de valoare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 
(14) din Directiva 2004/39/CE.”

eliminat

Or. de

Amendamentul 75
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directive 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 subcontractanți.

Or. fr
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Amendamentul 76
Philippe De Backer

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 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:

Analiza poate 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:

Or. en

Amendamentul 77
Thomas Mann

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 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 

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 1 000 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 40 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 80 de 
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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:

milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele legate de respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

Or. de

Amendamentul 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 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 500 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 86 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri anuală de peste 
100 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:

Or. de

Justificare

Articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE definește întreprinderile mici și mijlocii. 
Din moment ce Comisia a dublat numărul angajaților, este logic să se dubleze și celelalte 
criterii legate de cifra de afaceri anuală de 50 de milioane EUR și bilanțul anual de 43 de 
milioane EUR.
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Amendamentul 79
Evelyn Regner

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 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 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 și egalitatea de 
gen, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită, 
inclusiv:

Or. de

Amendamentul 80
Sari Essayah

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 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 

Pentru întreprinderile-mamă enumerate 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 40 de milioane EUR, fie
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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:

au o cifră de afaceri netă de peste 80 de 
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară sau o 
referință la declarația financiară care 
conține informații privind aspectele care 
sunt esențiale pentru înțelegerea 
dezvoltării societății, performanța sau 
poziția, inclusiv cel puțin aspectele de 
mediu și în ceea ce privește personalul și,
în mod voluntar, și aspectele sociale, de 
pildă, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită,
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 81
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directive 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 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 atât aspectele de 
mediu, cât și aspectele sociale și în ceea ce 
privește personalul, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

Or. fr
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Amendamentul 82
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directive 83/349/ CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Destinația clară a investițiilor sociale.

Or. fr

Amendamentul 84
Philippe De Backer

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

eliminat
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oferă o explicație în acest sens.

Or. en

Amendamentul 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 86
Sari Essayah

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 privește unul sau mai multe 
dintre aceste aspecte, societatea oferă o 
explicație în acest sens.

Dacă, în ansamblu, întreprinderile incluse 
în consolidare raportează cu privire la
unul sau mai multe dintre aceste aspecte, 
societatea oferă o explicație în acest sens.

Or. en

Amendamentul 87
Evelyn Regner
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Explicația cuprinde o evaluare a 
riscurilor deciziei de a nu urma politici 
legate de aceste chestiuni.
Impactul activității întreprinderii asupra 
societății include efectele activităților 
întreprinderii care raportează, precum și 
ale activităților altor întreprinderi care 
sunt legate de întreprinderea care 
raportează prin relații de afaceri, cum ar 
fi inițiativele de întreprinderi mixte și 
lanțurile de furnizare și subcontractare.
Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul [49 nou din 
Directiva 2013/24], până la sfârșitul 
anului 2015, orientări privind aplicarea 
măsurilor din prezenta directivă legate de 
declarația nefinanciară, orientări pe care 
le actualizează periodic. Orientările se 
bazează pe Principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului pentru 
implementarea cadrului „Protecție, 
respect și remediere” al Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE). Aceste 
orientări conțin indicatori-cheie de 
performanță (ICP) pentru chestiunile 
asupra cărora trebuie furnizate 
informațiile. ICP concepuți pentru a 
măsura impactul activității societății în 
ceea ce privește aspectele de mediu 
acoperă cel puțin utilizarea terenurilor, 
utilizarea apei, emisiile de gaze cu efect de 
seră și utilizarea materialelor. Orientările 
conțin dispoziții generale și sectoriale.

Or. en
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Amendamentul 88
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă următoarele alineate (4) și 
(5):

(b) Se adaugă următoarele alineate (4), (5)
și (6):

Or. en

Amendamentul 89
Philippe De Backer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o întreprindere-mamă întocmește 
un raport cuprinzător corespunzător 
aceluiași exercițiu financiar, care se 
referă la întregul grup de întreprinderi 
consolidate, pe baza cadrelor naționale, 
ale UE sau a cadrelor internaționale și 
care cuprinde informațiile prevăzute la 
alineatul (1) al treilea paragraf, 
întreprinderea-mamă este scutită de 
obligația de a întocmi declarația 
nefinanciară prevăzută la alineatul (1) al 
treilea paragraf, cu condiția ca acest 
raport cuprinzător să facă parte din 
raportul anual consolidat.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 90
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o întreprindere-mamă întocmește un 
raport cuprinzător corespunzător aceluiași 
exercițiu financiar, care se referă la întregul 
grup de întreprinderi consolidate, pe baza 
cadrelor naționale, ale UE sau a cadrelor 
internaționale și care cuprinde informațiile 
prevăzute la alineatul (1) al treilea 
paragraf, întreprinderea-mamă este scutită 
de obligația de a întocmi declarația 
nefinanciară prevăzută la alineatul (1) al 
treilea paragraf, cu condiția ca acest raport
cuprinzător să facă parte din raportul anual 
consolidat.

Dacă o întreprindere-mamă întocmește un 
raport separat corespunzător aceluiași 
exercițiu financiar, care se referă la întregul 
grup de întreprinderi consolidate, pe baza 
cadrelor naționale, ale UE sau a cadrelor 
internaționale și care cuprinde informațiile 
prevăzute la alineatul (1) al treilea 
paragraf, întreprinderea-mamă este scutită 
de obligația de a întocmi declarația 
nefinanciară prevăzută la alineatul (1) al 
treilea paragraf, cu condiția ca acest raport
separat:

(a) să facă parte sau să fie menționat în 
raportul anual consolidat sau

(b) să fie disponibil publicului pe site-ul 
întreprinderii după ce raportul anual 
consolidat a fost publicat.

Or. en

Justificare

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Amendamentul 91
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera b
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

O întreprindere-mamă care este, de 
asemenea, o filială, este scutită de la 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) al 
treilea paragraf, dacă întreprinderea 
scutită și filialele sale sunt consolidate în 
situațiile financiare și raportul anual al 
unei alte societăți și dacă acel raport 
anual consolidat este redactat în 
conformitate cu alineatul (1) al treilea 
paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 2013/34/UE, 
articolul 19 alineatul (4), statele membre 
pot scuti întreprinderile mici și mijlocii de 
obligația de a include informații 
nefinanciare în raportul lor de 
management.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei pare să însemne că articolul 19 alineatul (4) din Directiva 2013/34/UE 
adoptată la 26 iunie 2013 ar fi anulat, fapt care nu ar trebui să se întâmple. Este important ca 
acesta să fie păstrat. Prezentul alineat face referire la ICP și nu la o declarație financiară. 
Dacă acest alineat (4) este eliminat, ar face ca IMM-urile să aibă obligația de a furniza 
indicatori-cheie de performanță nefinanciari. Aceasta ar cauza o sarcină administrativă 
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nedorită pentru întreprinderile mici și mijlocii. Statele membre nu ar putea să scutească 
aceste societăți de la această obligație.

Amendamentul 93
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – nota de subsol 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Doi ani de la data intrării în vigoare. 15. Cinci ani de la data intrării în vigoare.

Or. de

Amendamentul 94
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – nota de subsol 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Primul an după termenul de 
transpunere.

16. Al doilea an după termenul de 
transpunere.

Or. de

Amendamentul 95
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – nota de subsol 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Al doilea an după termenul de 
transpunere.

17. Al treilea an după termenul de 
transpunere.

Or. de


