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AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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, 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

Justificare

Declarația nefinanciară nu ar trebui să aibă în vedere doar operațiunile directe ale 
societăților, ci și impactul acestor operațiuni asupra lanțului valoric al societăților 
respective.

Amendamentul 2

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 

(7) Pentru furnizarea acestor informații, 
societățile pot recurge la cadrele naționale, 
la cadrele UE, cum ar fi sistemul de 
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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.

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), Inițiativa de raportare globală, 
Proiectul de informare cu privire la 
emisiile de carbon (CDP) și „Carbon 
Disclosure Standards Board” (CDSB) 
(Comitetul pentru Standarde în Domeniul 
Informării cu privire la Emisiile de 
Carbon). Această dispoziție se aplică fără 
a aduce atingere cerințelor prezentei 
directive sau altor acte legislative ale 
Uniunii Europene sau orientărilor care 
conțin norme mai specifice privind 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare de 
către societăți. 

Or. en

Justificare

Este timpul să se pună capăt confuziei legate de numărul prea mare de cadre de raportare, 
care conduce la fragmentare și la imposibilitatea realizării de comparații. Cadrele 
internaționale recomandate se bazează pe cerințele minime recunoscute la nivel internațional 
în ceea ce privește comportamentul responsabil al întreprinderilor multinaționale. Toate 
țările membre ale OCDE au deja obligația legală de a se asigura că întreprinderile 
multinaționale de pe teritoriul lor respectă aceste cerințe, prin urmare această prevedere nu 
ar trebui să implice nicio sarcină suplimentară.

Amendamentul 3

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 s-au 
materializat. 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 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

Justificare

Cu scopul de a evita crearea unor sarcini administrative pentru întreprinderi, principiile 
directoare ale ONU recomandă utilizarea evaluării impactului pentru a identifica efectele 
reale și potențiale cele mai grave; se recomandă, așadar, ca prezenta directivă să urmeze 
aceeași abordare.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Riscurile de materializare a unor 
efecte negative pot să apară ca urmare a 
inițiativelor societăților sau pot fi asociate 
cu operațiunile, produsele sau serviciile 
societăților în temeiul unor relații de 
afaceri, inclusiv cu furnizorii, clienții, 
subcontractanții sau alți parteneri de 
afaceri ai acestora. Prin urmare, este 
necesar ca acest lucru să se reflecte în 
informațiile furnizate de societăți cu 
privire la politicile, riscurile și rezultatele 
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lor.

Or. en

Justificare

Este cert faptul că lanțurile de aprovizionare prezintă un risc semnificativ pentru 
întreprinderi, comunitățile în care operează acestea și clienții lor. În ceea ce privește 
utilizarea unei proporții semnificative a resurselor - cum ar fi terenurile, apa, materialele și 
carbonul - aceasta are loc în primul rând în cadrul lanțului de aprovizionare, nu în cadrul 
întreprinderilor propriu-zise.  Acest aspect a fost deja integrat într-o manieră ad hoc în 
acquis-ul comunitar și ar trebui să se regăsească și în prezenta propunere, din motive de 
coerență.

Amendamentul 5

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 prezintă, în termen de 
12 luni de la adoptarea prezentei directive, 
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

În acest mod se va reduce sarcina administrativă a întreprinderilor și se va majora succesul 
directivei, prin asigurarea unei securități juridice sporite pentru întreprinderi, fără însă a 
impune o cerință directă pe plan legislativ.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme eficiente și 
adecvate care să asigure prezentarea 
integrală, corectă și credibilă a 
informațiilor nefinanciare de către 
societăți, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive. Pentru a asigura o 
protecție mai eficace, persoanele fizice și 
juridice care au un interes legitim ca 
dispozițiile prezentei directive să fie 
respectate ar trebui să fie împuternicite să 
pună în aplicare toate procedurile care se 
pot dovedi necesare în acest sens.

Or. en

Justificare

Fiecare dintre obiectivele urmărite prin prezenta propunere poate fi subminat ca urmare a 
nerespectării de către întreprinderi a cadrului normativ. Pentru a evita această situație, 
trebuie să existe un mecanism prin care persoanele fizice și juridice care au un interes legitim 
în acest sens să poată impune respectarea obligațiilor prevăzute. Este recomandabil ca 
stabilirea cu precizie a detaliilor referitoare la acest mecanism să se facă la nivelul statelor 
membre. Exemple utile în acest sens pot fi identificate în cadrul legislației UE privind 
protecția consumatorilor și combaterea discriminării.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual conține o analiză fidelă a 
evoluției activităților, rezultatelor și 
situației societății, precum și o descriere a 
principalelor riscuri și incertitudini cu care 
se confruntă aceasta.

Raportul anual conține o analiză fidelă a 
evoluției activităților, rezultatelor și 
situației societății, precum și o descriere a 
principalelor riscuri și incertitudini cu care 
se confruntă aceasta, demonstrând faptul 
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că societatea adoptă măsurile de diligență 
necesară.

Or. en

Justificare

Diligența necesară este un element central al principalelor cadre internaționale, cum ar fi 
orientările privind întreprinderile multinaționale ale OCDE și principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului: aceasta se referă la modul în care societățile 
acționează proactiv pentru a identifica, preveni și atenua riscurile asociate cu activitatea lor 
și efectele exercitate asupra societății.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CE
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 
integrează, 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, ținând seama 
de întreg lanțul valoric al societăților,
inclusiv:

Or. en

Justificare

În lumina scandalului recent provocat de importul de carne de cal și a prăbușirii unei fabrici 
în Bangladesh, este clar că lanțurile de aprovizionare prezintă un risc semnificativ pentru 
întreprinderi, comunitățile în care operează acestea și clienții lor. Acest aspect a fost deja 
integrat într-o manieră ad hoc în acquis-ul comunitar, iar Parlamentul European a 
recunoscut importanța lanțurilor de aprovizionare în rezoluția 2010/2205(INI). Folosirea 
termenului „integrează” reflectă intenția de a promova ideea unui raport integrat, încadrat 
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în structura documentului menționat, nefiind recomandată prezentarea de rapoarte 
suplimentare, separate.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CE
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, inclusiv a 
obiectivelor pe termen mediu și lung,
adoptate de societate în legătură cu aceste 
aspecte;

Or. en

Justificare

Întreprinderile trebuie să dezvăluie obiectivele pe care și le-au stabilit în aceste domenii, 
astfel încât părțile interesate să poată evalua rezultatele raportate.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CE
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 acesteia, precum și relațiile sale 
de afaceri și modul în care societatea 
gestionează riscurile respective;

Or. en

Justificare

După cum a fost stabilit în cadrele internaționale de importanță majoră, cum ar fi orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale OCDE și principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului, riscurile de materializare a unor efecte negative pot să apară ca urmare a 
activităților directe ale societăților sau pot fi legate de operațiunile, produsele sau serviciile 
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societăților în temeiul unor relații de afaceri. Prin urmare, trebuie luate în considerare 
riscurile care pot apărea în cadrul lanțului valoric al unei societăți.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o analiză a utilizării resurselor, care 
include, cel puțin, utilizarea terenurilor, 
utilizarea apei, emisiile de gaze cu efect de 
seră și utilizarea mineralelor

Or. en

Justificare

Foaia de parcurs a Comisiei Europene din 2011 pentru o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor a propus acești patru indicatori-cheie referitori la resurse 
pentru a completa indicatorul de bază provizoriu referitor la consumul material intern. 
Parlamentul European a sprijinit cu o largă majoritate adoptarea acestor indicatori, iar 
Comisia i-a propus în cadrul consultării referitoare la măsurarea utilizării resurselor. 
Platforma europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor a solicitat să se utilizeze acești 
indicatori pentru a transmite un semnal clar tuturor actorilor economici. Prezenta propunere 
oferă cadrul adecvat pentru aplicarea acestei dispoziții.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CE
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 și specifică cadrele pe care s-
a bazat1.
__________________
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1Cum ar fi „Global Compact” al ONU, 
principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecție, respect și remediere” 
al ONU, orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale OCDE, standardul 
26000 al ISO, Declarația tripartită a OIM 
de stabilire a principiilor privind 
întreprinderile multinaționale și politica 
socială și Inițiativa de raportare globală.

Or. en

Amendamentul 13

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

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, 
rezultatelor și situației societății, precum și 
a efectelor în ceea ce privește drepturile 
omului, aspectele sociale și de mediu, 
analiza conține indicatori-cheie de 
performanță financiară și nefinanciară, 
relevanți pentru activitatea specifică a 
societății.

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al reformei, care este acela de a asigura o mai bună transparență și 
înțelegere a performanței nefinanciare a societăților și a efectelor legate de activitatea lor, ar 
trebui să se reflecte și în stabilirea criteriilor de utilizare a indicatorilor-cheie de 
performanță.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană prezintă, în termen 
de 12 luni de la adoptarea prezentei 
directive, orientări sectoriale și orientări 
privind metodologia și utilizarea 
standardelor internaționale și a 
indicatorilor-cheie 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

În acest mod se va consolida relevanța, consecvența și comparabilitatea informațiilor 
nefinanciare furnizate de societăți și se va optimiza sustenabilitatea societăților și 
capacitatea părților interesate de a trage la răspundere societățile.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – punctul 1 (nou)
Directiva 78/660/CE
Articolul 46 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme eficiente și 
adecvate care să asigure prezentarea 
integrală, corectă și credibilă a 
informațiilor nefinanciare de către 
societăți și monitorizarea acestora, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive.
(2) Statele membre se asigură că 
procedurile judiciare și/sau administrative 
instituite pentru a impune respectarea
obligațiilor prevăzute în prezenta directivă 
sunt accesibile tuturor persoanelor, 
inclusiv persoanelor juridice, care au un 
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interes legitim, în conformitate cu 
criteriile stabilite de dreptul lor național, 
să garanteze că dispozițiile prezentei 
directive sunt respectate.

Or. en

Justificare

Fiecare dintre obiectivele urmărite prin prezenta propunere poate fi subminat ca urmare a 
nerespectării de către întreprinderi a cadrului normativ. Pentru a evita această situație, 
trebuie să existe un mecanism prin care persoanele fizice și juridice care au un interes legitim 
în acest sens să poată impune respectarea obligațiilor prevăzute. Este recomandabil ca 
stabilirea cu precizie a detaliilor referitoare la acest mecanism să se facă la nivelul statelor 
membre. Exemple utile în acest sens pot fi identificate în cadrul legislației UE privind 
protecția consumatorilor și combaterea discriminării.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CE
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 referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
dizabilitățile, originea rasială 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

Această dispoziție ar trebui să reflecte prevederile Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără 
deosebire de rasă sau origine etnică. Dizabilitățile reprezintă unul dintre motivele de 
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discriminare vizate de legislația UE de combatere a discriminării și sunt, de asemenea, 
recunoscute ca atare de articolul 10 din Tratatul UE.


