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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Direttiva tistabbilixxi fuq quddiem nett l-importanza tar-rappurtar tal-
kumpaniji dwar l-informazzjoni mhux finanzjarja. Id-Direttiva tiffoka fuq l-informazzjoni 
dwar kwistjonijiet ambjentali, soċjali u dawk relatati mal-impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, l-antikorruzzjoni u t-tixħim. Madankollu, ir-rapporteur temmen li huwa ta ' 
importanza kbira li tiddaħħal ukoll il- perspettiva tal-ġeneri. Taħlita bilanċjata tal-elementi 
meħtieġa se tagħmilha possibbli li l-azzjonisti jiġu provduti b’informazzjoni mhux finanzjarja 
annwali li tkun kruċjali għall-prestazzjoni tal-kumpaniji. 

Barra minn hekk, ir-rapporteur hija tal-fehma li d-Direttiva għandha tiġi applikata għall-
kumpaniji b'aktar minn 250 impjegat u jew total tal-karta tal-bilanċ ta' aktar minn 
EUR 20 miljun jew fatturat nett ta' aktar minn 40 miljun EUR sabiex din id-Direttiva jkollha 
l-effett meħtieġ. In-numri proposti ssemmew qabel f’atti leġiżlattivi differenti tal-UE u ħafna 
drabi jintużaw biex issir distinzjoni bejn impriżi ta’ daqs żgħir u medju u kumpaniji kbar. It-
titjib tat-trasparenza, b’mod partikolari, għandu rwol importanti fil-funzjonament effettiv tas-
suq uniku. Il-kapaċità li titqabbel b’mod iktar faċli l-informazzjoni dwar kif il-kumpaniji 
joperaw tista’ tgħin lill-investituri u lill-azzjonisti jieħdu deċiżjonijiet aħjar. 

L-iżvelar obbligatorju tal- politika ta 'diversità, speċjalment il-politiki dwar id-diversità tal-
ġeneri, essenzjalment taffettwa il-prestazzjoni tal-kumpaniji. Barra minn hekk, rappreżentanza 
ilanċjata ta' nisa u rġiel fuq il-bordijiet tal-kumpaniji hija ta’ benefiċċju għall-kumpaniji 
peress li din tirrifletti karatteristiċi demografiċi tal-gruppi ewlenin tal-partijiet ikkonċernati, 
bħall-impjegati, il-konsumaturi u l-investituri. 

Sabiex tiġi żgurata l-ugwaljanza reali bejn il-ġeneri, il-kumpaniji huma mħeġġa jagħmlu 
analiżi tal-forza tax-xogħol li għandha tinkludi t-tqassim tad-dejta skont it-tip ta’ impjieg, il-
kuntratt ta' impjieg u l-ġeneru. Il-ġabra tat-talenti, fejn 60 % tal-gradwati universitarji fl-
Ewropa huma nisa, għandha tintuża b'mod aktar effiċjenti. Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-
diversità tal-ġeneru fil-kumpaniji u l-gruppi l-kbar, il-kumpaniji jeħtieġu jiżviluppaw politiki 
li jippermettu lin-nisa jibbilanċjaw il-ħajja tal-familja u dik professjonali. Barra minn hekk, il-
kumpaniji għandhom jorganizzaw taħriġ , bini ta' kapaċitajiet u skambju tal-aħjar prassi, kif 
ukoll jistabbilixxu sistemi ta’ netwerking u ta' mentoring. 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sanzjonijiet amministrattivi u finanzjarji għall-
kumpaniji li jiksru d-Direttiva kif ukoll jiżviluppaw politiki biex jimplimentaw id-Direttiva u 
jirrappurtaw dwar ir-riżultati. Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea għandha toffri lill-Istati 
Membri gwida dwar l-aħjar prassi li żżomm post għall-informazzjoni mill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili. 
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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jissaħħu l-konsistenza u l-
komparabbiltà ta' informazzjoni mhux 
finanzjarja divulgata madwar l-Unjoni, il-
kumpaniji għandhom ikunu obbligati 
jinkludu fir-rapport annwali tagħhom 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata talanqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u 
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim. Din id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, ir-
riżultati, u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet.

(6) Sabiex jissaħħu l-konsistenza u l-
komparabbiltà ta' informazzjoni mhux 
finanzjarja divulgata madwar l-Unjoni, il-
kumpaniji għandhom ikunu obbligati 
jinkludu fir-rapport annwali tagħhom 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata tal-anqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri, kwistjonijiet soċjali u 
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim. Din id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, ir-
riżultati, u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarja għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd u l-ġeneru ta' impjegati, l-assi totali 
u l-fatturat. L-SMEs għandhom ikunu 
eżentati minn rekwiżiti addizzjonali, u l-
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jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-500, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 20 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

obbligu li jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja fir-rapport annwali għandu 
japplika biss għal dawk il-kumpaniji li l-
għadd medju ta’ impjegati tagħhom jaqbeż 
il-250, u li jaqbżu total ta’ EUR 20 miljun 
fil-karta tal-bilanċ jew fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-diversità tal-kompetenzi u l-fehmiet 
tal-membri tal-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji ta' kumpaniji 
tiffaċilita fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u 
l-kwistjonijiet tan-negozju. Tippermetti lil 
membri ta' dawn il-korpi biex jeżeċitaw 
sfida kostruttiva tad-deċiżjonijiet tal-
maniġment u biex ikunu aktar miftuħa għal 
ideat innovattivi, li jindirizzaw is-similarità 
tal-fehmiet tal-membri, il-fenomenu 
"raġunar gregarju". Tikkontribwixxi 
għalhekk għas-sorveljanza effettiva tal-
immaniġġjar u l-governanza b’suċċess tal-
kumpanija. Għalhekk, ikun importanti li 
tittejjeb it-trasparenza rigward il-politika 
tad-diversità li l-kumpaniji għandhom fis-
seħħ. Din għandha tinforma lis-suq dwar 
prattiki ta' governanza korporattiva u 
għalhekk tpoġġi pressjoni indiretta fuq il-
kumpaniji biex ikollhom bordijiet aktar 
diversifikati.

(15) Id-diversità tal-kompetenzi u l-fehmiet 
tal-membri tal-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji ta' kumpaniji, 
inkluża d-diversità tal-ġeneru, tiffaċilita 
fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u l-
kwistjonijiet tan-negozju. Ġie rikonoxxut 
li d-diversità tal-ġeneru, speċjalment fil-
pożizzjonijiet tal-ogħla livell, 
tikkontribwixxi għal governanza 
korporattiva, kwalità tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet u l-prestazzjoni tal-
kumpanija. Barra minn hekk, id-diversità 
tal-bord tirrappreżenta benefiċċju għall-
kumpaniji peress li l-kompożizzjoni tal-
bord tirrifletti l-karatteristiċi demografiċi 
tal-gruppi prinċipali tal-partijiet 
ikkonċernati bħall-impjegati, il-
konsumaturi u l-investituri. Barra minn 
hekk, din tippermetti lil membri ta' dawn 
il-korpi biex jeżeċitaw sfida kostruttiva 
tad-deċiżjonijiet tal-maniġment u biex 
ikunu aktar miftuħa għal ideat innovattivi, 
li jindirizzaw is-similarità tal-fehmiet tal-
membri, il-fenomenu "raġunar gregarju". 
Tikkontribwixxi għalhekk għas-sorveljanza 
effettiva tal-immaniġġjar u l-governanza 
b’suċċess tal-kumpanija. Għalhekk, ikun 
importanti li tittejjeb it-trasparenza rigward 
il-politika tad-diversità, speċjalment id-
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diversità tal-ġeneru, li l-kumpaniji 
għandhom fis-seħħ. Din għandha tinforma 
lis-suq dwar prattiki ta' governanza 
korporattiva u għalhekk tpoġġi pressjoni 
indiretta fuq il-kumpaniji biex ikollhom 
bordijiet aktar diversifikati.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-kumpaniji għandhom jadottaw 
politiki ta’ diversità li jikkontribwixxu 
għall-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-
xogħol u jinkoraġġixxu l-mentoring, in-
netwerking u taħriġ adegwat għall-
pożizzjoijiet ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-kumpaniji għandhom jiżguraw l-
omtegrazzjoni tad-dimensjoni tal-
ugwaljanza tal-ġeneri, jappoġġaw l-
iżvilupp tar-riżorsi umani kif ukoll 
jiżguraw ambjent tax-xogħol sikur u san.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
l-isfond edukattiv u professjonali 
għandhom japplikaw biss għal kumpaniji 
elenkati kbar. Għalhekk kumpaniji żgħar u 
ta’ daqs medju li jistgħu jiġu eżentati minn 
ċerti obbligi tal-kontabbiltà skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 78/660/KEE ma 
għandhomx ikunu koperti minn dan l-
obbligu. Id-divulgazzjoni tal-politika dwar 
id-diversità għandha tkun parti mid-
dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva, 
kif stipulat fl-Artikolu 46a tad-
Direttiva 78/660/KEE. Kumpaniji li ma 
għandhomx tali politika dwar id-diversità,
ma għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu 
waħda fis-seħħ, iżda għandhom jispjegaw 
b’mod ċar għalfejn dan hu l-każ.

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti tal-ġeneru 
u oħra bħalma huma l-età, id-diversità 
ġeografika, u l-isfond edukattiv u 
professjonali għandhom japplikaw biss 
għal kumpaniji elenkati kbar. Għalhekk 
kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju li jistgħu 
jiġu eżentati minn ċerti obbligi tal-
kontabbiltà skont l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 78/660/KEE ma għandhomx 
ikunu koperti minn dan l-obbligu. Id-
divulgazzjoni tal-politika dwar id-diversità 
għandha tkun parti mid-dikjarazzjoni ta' 
governanza korporattiva, kif stipulat fl-
Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE.  Il-
kumpaniji li ma għandhomx tali politika 
dwar id-diversità jkunu suġġetti għal 
sanzjonijiet amministrattivi u finanzjarji

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Fil-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi 2011-2020, li ġie adottat fis-
7 ta’ Marzu 2011, il-Kunsill irrikonoxxa li 
politiki tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma 
vitali għat-tkabbir ekonomiku, il-
prosperità u l-kompetittività, irriafferma l-
impenn tiegħu li jagħlaq id-distakk bejn 
il-ġeneri bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi 
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tal-Istrateġija Ewropa 2020, u ħeġġeġ 
azzjoni għall-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u l-irġiel 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha 
u fl-oqsma kollha, sabiex isir użu sħiħ 
mit-talent kollu disponibbli. Dwar 
kwistjonijiet relatati mad-diversità tal-
ġeneru, id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom jikkumplimentaw id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva futura dwar 
it-titjib tal-bilanċ tal-ġeneri fost id-
diretturi mhux eżekuttivi tal-kumpaniji 
elenkati fil-boroż u miżuri relatati.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inkluż il-libertà li wieħed ikollu 
negozju, ir-rispett għall-ħajja privata u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Din id-
Direttiva għandha tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u 
prinċipji.

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi n-nondiskriminazzjoni, 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-
libertà li wieħed ikollu negozju, ir-rispett 
għall-ħajja privata u l-protezzjoni tad-dejta 
personali. Din id-Direttiva għandha tiġi 
implimentata f’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u prinċipji.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1 – test introduttorju 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-500 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-fatturat 
nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi għandha 
tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim, inklużi:

(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-250 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-fatturat 
nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi għandha 
tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali,soċjali, dwar l-ugwaljanza tal-
ġeneri u dwar l-impjegati, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet kontra l-
korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.

(iii) ir-riskji għall-kumpanija u għas-
soċjetà relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u 
kif il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-
riskji.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta kumpanija ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
kwistjonijiet, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan.

Meta kumpanija ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
kwistjonijiet, din tkun suġġetta għal 
sanzjonijiet amministrattivi u finanzjarji.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim 
tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-
pożizzjoni tal-kumpanija, l-analiżi għandha 
tinkludi kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni finanzjarji kif ukoll dawk 
mhux finanzjarji relevanti għal dak in-
negozju partikolari.

(c) Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim 
tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-
pożizzjoni tal-kumpanija, , kif ukoll 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u dawk 
relatati mad-drittijiet tal-bniedem, inkluż 
minn perspettiva tal-ugwaljanza tas-sessi,
l-analiżi għandha tinkludi kemm l-
indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni 
finanzjarji kif ukoll dawk mhux finanzjarji 
relevanti għal dak in-negozju partikolari.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sabiex titjieb it-trasparenza fir-
rigward tal-ugwaljanza tas-sessi fuq il-
post tax-xogħol, il-kumpaniji jistgħu 
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jipprovdu analiżi tal-forza tax-xogħol 
totali, inklużi l-pagi tal-impjegati, bi 
tqassim tad-dejta skont it-tip ta' impjieg, 
il-kuntratt ta' impjieg u l-ġeneru.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma huma 
l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, l-
isfond edukattiv u professjonali, l-għanijiet 
ta' din il-politika dwar id-diversità, kif ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar. Jekk il-kumpanija ma għandhiex 
tali politika, id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi spjegazzjoni ċara u mmotivata 
dwar għalfejn dan hu l-każ.

(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward tal-ġeneru u ta’ aspetti
oħra bħalma huma l-età, id-diversità 
ġeografika, l-isfond edukattiv u 
professjonali, l-għanijiet ta' din il-politika 
dwar id-diversità, kif ġiet implimentata u r-
riżultati fil-perjodu tar-rappurtar. L-
immonitorjar effettiv ta' opportunitajiet 
ugwali u d-diversità fuq il-post tax-xogħol 
huwa parti importanti tal-ġestjoni mtejba 
tal-kapital uman u tal-prattiki tal-
ugwaljanza. Jekk il-kumpanija ma 
għandhiex tali politika, din tkun suġġetta 
għal sanzjonijiet amministrattivi u 
finanzjarji

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kumpaniji ewlenin ta’ intrapriżi li 
għandhom jiġu kkonsolidati li flimkien 
jaqbżu għadd medju ta' 500 impjegat matul 
is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-karta tal-
bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-
karta tal-bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-
fatturat nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Għal kumpaniji ewlenin ta’ intrapriżi li 
għandhom jiġu kkonsolidati li flimkien 
jaqbżu għadd medju ta' 250 impjegat matul 
is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-karta tal-
bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-
karta tal-bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-
fatturat nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, dwar l-ugwaljanza tas-sessi, 
soċjali u tal-impjegati, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet kontra l-
korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- (iii) ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.

- (iii) ir-riskji għall-kumpanija u għas-
soċjetà relatati ma' dawn il-kwistjonijiet u 
kif il-kumpanija timmaniġġja dawk ir-
riskji.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni 
meqjusa kollha kemm hi, ma jsegwux 
politiki fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew 
aktar minn dawn, il-kumpanija għandha 
tipprovdi spjegazzjoni għaliex ma 
tagħmilx dan.

Meta l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni 
meqjusa kollha kemm hi, ma jsegwux 
politiki fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew 
aktar minn dawn, il-kumpanija tkun 
suġġetta għal sanzjonijiet amministrattivi 
u finanzjarji.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
Directive 83/349/EEC
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim tal-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni 
tal-kumpanija, l-analiżi għandha tinkludi 
kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni finanzjarji kif ukoll dawk 
mhux finanzjarji relevanti għal dak in-
negozju partikolari.

Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim tal-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni 
tal-kumpanija, kif ukoll kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u dawk relatati mad-
drittijiet tal-bniedem, inkluż minn 
perspettiva tal-ugwaljanza tas-sessi, l-
analiżi għandha tinkludi kemm l-indikaturi 
prinċipali tal-prestazzjoni finanzjarji kif 
ukoll dawk mhux finanzjarji relevanti għal 
dak in-negozju partikolari.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Sabiex titjieb it-trasparenza fir-
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rigward tal-ugwaljanza tas-sessi fuq il-
post tax-xogħol, il-kumpaniji jistgħu 
jipprovdu analiżi tal-forza tax-xogħol 
totali, inklużi l-pagi tal-impjegati, bi 
tqassim tad-dejta skont it-tip ta' impjieg, 
il-kuntratt ta' impjieg u l-ġeneru.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[…]. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

1. L-Istati Membri jiżguraw mezzi effettivi 
sabiex jimmonitorjaw u jinfurzaw 
divulgazzjoni sħiħa u eżatta tal-
informazzjoni mhux finanzjarja mill-
kumpaniji f’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. L-
Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ 
il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji biex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[…]. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a (ġdid)
Linji gwida tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tidentifika l-aħjar prassi 
u, fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' din 
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id-Direttiva, tiżviluppa linji gwida dwar l-
aħjar prassi għar-rappurtar korporattiv 
flimkien mal-organizzazzjonijiet ċivili tas-
soċjetà sabiex tassisti lill-kumpaniji fir-
rappurtar tagħhom.

Or. en


