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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă aduce în prim-plan importanța raportării de către întreprinderi a 
informațiilor nefinanciare. Directiva se concentrează asupra informațiilor referitoare la 
aspecte de mediu, sociale și de muncă, respectarea drepturilor omului, anticorupție și mită. Cu 
toate acestea, raportoarea pentru aviz consideră că este foarte importantă includerea, de 
asemenea, a perspectivei de gen. O combinație echilibrată a elementelor cerute va face 
posibilă furnizarea către acționari a unor informații nefinanciare anuale care sunt cruciale 
pentru performanța întreprinderilor. 

În plus, raportoarea pentru aviz este de părere că directiva ar trebui să se aplice 
întreprinderilor cu mai mult de 250 de angajați și celor fie cu un total al bilanțului de peste 20 
de milioane de EUR, fie cu o cifră netă de afaceri de peste 40 de milioane de EUR, pentru ca 
aceasta să aibă efect. Cifrele propuse au fost menționate anterior în diverse acte legislative ale 
UE și sunt deseori utilizate pentru a distinge IMM-urile de marile întreprinderi. Îmbunătățirea 
transparenței joacă un rol important în funcționarea eficientă a pieței unice. Abilitatea de a 
compara mai ușor informațiile cu privire la modul în care funcționează întreprinderile poate 
ajuta investitorii și acționarii să ia decizii mai bune. 

Dezvăluirea obligatorie a politicii de diversitate, în special a politicii privind diversitatea de 
gen, afectează în mod esențial performanța întreprinderilor. În plus, o reprezentare echilibrată 
a femeilor și bărbaților în consiliile de administrație constituie un beneficiu pentru 
întreprinderi, așa cum reflectă caracteristicile demografice ale grupurilor de principali factori 
interesați, cum ar fi angajații, clienții și investitorii. 

Pentru a asigura o egalitate reală de gen, întreprinderile sunt încurajate să efectueze o analiză 
a forței de muncă, care ar trebui să includă defalcarea datelor în funcție de tipul de ocupare a 
forței de muncă, contractul de muncă și gen. Rezerva de talente, în cadrul căreia 60% dintre 
absolvenții de universitate din Europa sunt femei, trebuie utilizată mai eficient. Pentru a 
atinge obiectivele diversității de gen în marile întreprinderi și grupuri, întreprinderile trebuie 
să dezvolte politici care să permită femeilor să echilibreze viața familială și profesională. În 
plus, întreprinderile ar trebui să organizeze cursuri, să construiască capacități, să faciliteze 
schimbul de cele mai bune practici, precum și să instituie sisteme de rețele și de îndrumare 
profesională. 

Statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni administrative și financiare pentru 
întreprinderi în caz de încălcare a prezentei directive și să dezvolte politici de aplicare a 
acesteia și de raportare a rezultatelor. Cu toate acestea, Comisia Europeană ar trebui să ofere 
statelor membre orientări privind cele mai bune practici care să permită contribuția 
organizațiilor societății civile. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 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, 
egalitatea 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 2

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 

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați și genul acestora, 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 
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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.

mediu de angajați de peste 250 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.

Or. en

Amendamentul 3

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

(15) Diversitatea competențelor și a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere ale societăților, inclusiv 
diversitatea de gen, facilitează o bună 
înțelegere a organizării societăților și a 
afacerilor. Este bine recunoscut faptul că 
diversitatea de gen, în special în pozițiile 
înalte, contribuie la guvernanța 
corporativă, calitatea procesului 
decizional și performanța întreprinderilor. 
În plus, diversitatea consiliilor de 
administrație reprezintă un beneficiu 
pentru întreprinderi, deoarece 
componența consiliilor reflectă 
caracteristicile demografice ale grupurilor 
de factori interesați principali, cum ar fi 
angajații, clienții și investitorii. În plus,
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, în special a diversității de gen,
aplicată de societăți. Aceasta ar informa 
piața cu privire la practicile de guvernanță 
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corporativă și, prin urmare, ar pune 
presiuni indirecte asupra societăților pentru 
alegerea unui personal de conducere mai 
diversificat.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Întreprinderile ar trebui să adopte 
politici de diversitate care să contribuie la 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată și să încurajeze îndrumarea 
profesională, crearea de rețele și 
formarea adecvată pentru pozițiile de 
management.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Întreprinderile ar trebui să asigure 
integrarea egalității de gen, să sprijine 
dezvoltarea resurselor umane, precum și 
să asigure un mediu de muncă sigur și 
sănătos.

Or. en
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Amendamentul 6

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.

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile în 
favoarea diversității aplicate în cadrul 
organelor lor administrative, de conducere 
și de supraveghere referitor la gen și la alte 
aspecte precum vârsta, 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 
fac obiectul unor sancțiuni administrative 
și financiare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În Pactul european pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați 
(2011-2020), adoptat la 7 martie 2011, 
Consiliul a constatat că politicile în 
materie de egalitate de gen sunt vitale 
pentru creșterea economică, pentru 
prosperitate și pentru competitivitate, și-a 
reafirmat angajamentul de a elimina 
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decalajele de gen, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor fixate în Strategia 
Europa 2020 și a recomandat insistent 
întreprinderea unor acțiuni menite să 
promoveze participarea în mod egal a 
femeilor și a bărbaților la procesul 
decizional la toate nivelurile și în toate 
domeniile, în vederea valorificării depline 
a tuturor talentelor disponibile. În 
chestiunile legate de diversitatea de gen, 
dispozițiile prezentei directive ar trebui să 
vină în completarea dispozițiilor viitoarei 
directive privind consolidarea echilibrului 
de gen în rândul administratorilor 
neexecutivi ai societăților cotate la bursă 
și măsuri conexe.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv libertatea de a desfășura 
o activitate comercială, respectarea vieții 
private și protecția datelor cu caracter 
personal. Prezenta directivă trebuie să fie 
pusă în aplicare în conformitate cu aceste 
drepturi și principii.

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv nediscriminarea, 
egalitatea dintre femei și bărbați, 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, respectarea vieții private și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Prezenta directivă trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

Or. en
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 250 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 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, egalitatea de gen și în ceea ce 
privește personalul, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) riscurile pentru întreprindere și 
pentru societate legate de aceste aspecte și 
modul în care întreprinderea gestionează 
riscurile respective.

Or. en
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta face 
obiectul unor sancțiuni administrative și 
financiare.

Or. en

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, precum și 
a aspectelor de mediu, sociale și legate de 
drepturile omului, inclusiv din perspectiva 
egalității de gen, analiza conține 
indicatori-cheie de performanță (ICP) 
financiară și nefinanciară, relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

Or. en

Amendamentul 13

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

(ca) Pentru a crește transparența cu 
privire la egalitatea de gen la locul de 
muncă, întreprinderile pot furniza analize 
ale forței de muncă totale, inclusiv 
salariile angajaților, defalcând datele în 
funcție de tipul de ocupare a forței de 
muncă, contractul de muncă și gen.

Or. en

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la gen și la alte 
aspecte precum vârsta, genul, 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. Monitorizarea eficientă a 
egalității de șanse și a diversității la locul 
de muncă este o parte importantă a unui 
management îmbunătățit al capitalului 
uman și a practicii egalității. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, aceasta face obiectul unor 
sancțiuni administrative și financiare.

Or. en
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Amendamentul 15

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

Or. en

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- (iii) riscurile pentru întreprindere și 
pentru societate legate de aceste aspecte și 
modul în care întreprinderea gestionează 
riscurile respective.

Or. en
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Amendamentul 17

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 nu pun în aplicare politici în 
ceea ce privește unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea face obiectul 
unor sancțiuni administrative și 
financiare.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației, analiza conține 
indicatori-cheie de performanță financiară 
și nefinanciară, relevanți activității 
specifice a societății.

În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, precum și 
a aspectelor de mediu, sociale și legate de 
drepturile omului, inclusiv din perspectiva 
egalității de gen, analiza conține 
indicatori-cheie de performanță (ICP) 
financiară și nefinanciară, relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Pentru a crește transparența cu privire 
la egalitatea de gen la locul de muncă, 
întreprinderile pot furniza analize ale 
forței de muncă totale, inclusiv salariile 
angajaților, defalcând datele în funcție de 
tipul de ocupare a forței de muncă, 
contractul de muncă și gen.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel târziu 
până la […]. Statele membre comunică 
Comisiei textul acestor acte.

(1) Statele membre asigură mijloace 
eficiente pentru a monitoriza și aplica 
dezvăluirea completă și exactă a 
informațiilor nefinanciare de către 
întreprinderi, în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive. Statele 
membre asigură intrarea în vigoare a 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel târziu 
până la […]. Statele membre comunică 
Comisiei textul acestor acte.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a (nou)
Orientările Comisiei

Comisia identifică cele mai bune practici 
și dezvoltă, în colaborare cu organizațiile 
societății civile, într-un an de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, orientări 
privind cele mai bune practici privind 
raportarea corporativă pentru a sprijini 
întreprinderile în activitatea de raportare.

Or. en


