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Amendamentul 24
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce privește măsurile privind 
diversitatea de gen la nivelul consiliului 
de administrație, prezenta directivă nu 
aduce atingere Directivei privind cerințele 
de capital a Parlamentului European și a 
Consiliului European (2013/36/UE) sau 
Directivei privind consolidarea 
echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și măsuri 
conexe (XXXX/XX/UE).

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să fie ]n conformitate cu a patra Directivă CRD și cu viitoarea 
Directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și măsuri conexe.

Amendamentul 25
Jutta Steinruck

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, 

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, aspectele de gen, aspecte 
de integrare și legate de ocuparea forței 
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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.

de muncă, inclusiv existența dialogului 
social, a libertății de asociere, respectarea 
negocierilor colective și a drepturilor 
sindicale ale lucrătorilor, precum și cele 
referitoare la 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 evenimentelor demne de a fi 
menționate produse în perioada de 
raportare și a riscurilor legate de aceste 
aspecte.

Or. de

Amendamentul 26
Jutta Steinruck

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 cestor informații, 
societățile pot recurge la orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), precum și 
la Declarația tripartită de stabilire a 
principiilor privind întreprinderile 
multinaționale și politica socială a 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) 
și la Inițiativa de raportare globală.
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(Orientările OCDE au cadre de 
competență mai ample în comparație cu 
liniile directoare ale altor cadre. Dacă 
sunt admise toate sursele ca puncte de 
orientare, se distruge comparabilitatea 
politicilor RSI (responsabilitatea socială a 
întreprinderilor) a diferitelor întreprinderi.

Or. de

Amendamentul 27
Malcolm Harbour

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. În plus, Comisia ar trebui să 
emită orientări fără caracter obligatoriu 
pentru a clarifica modelele, dintre cele 
menționate anterior, care sunt cele mai 
adecvate pentru tipuri specifice de 
informații de raportare nefinanciară. 
Aceasta ar asigura faptul că societățile 
care intră sub incidența prezentei 
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directive utilizează aceste modele în mod 
consecvent în cadrul pieței unice. Mai 
mult, orientările Comisiei ar simplifica 
realizarea de comparații între societăți în 
conformitate cu considerentul (6).

Or. en

Justificare

Diversele cadre menționate de Comisie ca modele de urmat ar putea genera confuzii în 
rândul societăților. Prin emiterea de orientări fără caracter obligatoriu, Comisia ar trebui să 
ajute la clarificarea a ceea ce ea consideră a fi cadre adecvate în conformitate cu tipul de 
informații de raportare nefinanciară. În plus, dacă Comisia elaborează aceste orientări, va fi 
mai ușor să se realizeze comparații între societăți în cadrul pieței unice.

Amendamentul 28
Sirpa Pietikäinen

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
nefinanciare, societățile ar trebui să se 
bazeze, ca reper minim, pe Principiile 
directoare privind afacerile și drepturile 
omului de punere în aplicare a cadrului 
„protecție, respect și remediere” al 
Organizației Națiunilor Unite și pe 
Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). Societățile se pot baza și pe 
cadrele naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și, dacă fac acest lucru, ar 
trebui să specifice cadrele pe care s-au 
bazat.
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Întrucât multitudinea de diferite cadre de 
raportare subminează comparabilitatea 
informațiilor nefinanciare, în timp ce 
diferitele cadre de raportare pot duce la 
costuri mai mari de conformitate pentru 
societăți, în special pentru IMM-uri, ar fi 
benefic ca Uniunea să legifereze un set 
clar de criterii pentru raportarea 
nefinanciară. Acest cadru de raportare 
comun al Uniunii ar garanta o aplicare 
consecventă în cadrul pieței unice și 
condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii economici. Comisia ar trebui să 
elaboreze aceste criterii, inclusiv 
indicatori-cheie de performanță, pe baza 
cadrelor internaționale existente 
menționate la primul paragraf și ar trebui 
să propună acte legislative în acest sens 
până la sfârșitul anului 2018 cel târziu. O 
dată cu aceste acte legislative, Comisia ar 
trebui să propună ca aceste criterii să 
devină obligatorii.

Or. en

Amendamentul 29
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punctul 47 din declarația finală a 
conferinței Organizației Națiunilor Unite 
Rio +20, „Viitorul pe care ni-l dorim”13, 
recunoaște importanța raportării 
sustenabilității societăților și încurajează 
societățile, după caz, să ia în considerare 
integrarea informațiilor privind 
sustenabilitatea în ciclul lor de raportare. 
De asemenea, aceasta încurajează 
industria, guvernele interesate și părțile 
interesate relevante, cu sprijinul sistemului 
Organizației Națiunilor Unite, după caz, să 
elaboreze modele pentru cele mai bune 

(8) Punctul 47 din declarația finală a 
conferinței Organizației Națiunilor Unite 
Rio +20, „Viitorul pe care ni-l dorim”13, 
recunoaște importanța raportării 
sustenabilității societăților și încurajează 
societățile, după caz, să ia în considerare 
integrarea informațiilor privind 
sustenabilitatea în ciclul lor de raportare. 
De asemenea, aceasta încurajează 
industria, guvernele interesate și părțile 
interesate relevante, cu sprijinul sistemului 
Organizației Națiunilor Unite, după caz, să 
elaboreze modele pentru cele mai bune 
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practici și să faciliteze acțiunile de 
integrare a informațiilor financiare și 
nefinanciare, ținând seama de experiențele 
din cadrele deja existente.

practici și să faciliteze acțiunile de 
integrare a informațiilor financiare și 
nefinanciare, ținând seama de experiențele 
din cadrele deja existente. Prin urmare, 
societăților din UE ar trebui să li se 
solicite, în temeiul prezentei directive, să 
își publice declarația nefinanciară ca 
parte din situația financiară.

__________________ __________________
13 Organizația Națiunilor Unite, “Viitorul 
pe care ni-l dorim”, Documentul final al 
Conferinței Organizației Națiunilor Unite 
privind dezvoltarea durabilă RIO+20, 
A/CONF.216/L.1

13 Organizația Națiunilor Unite, “Viitorul 
pe care ni-l dorim”, Documentul final al 
Conferinței Organizației Națiunilor Unite 
privind dezvoltarea durabilă RIO+20, 
A/CONF.216/L.1

Or. en

Amendamentul 30
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Lanțul de aprovizionare este, pentru 
majoritatea societăților, parte integrantă 
din crearea de valori, dar și din 
potențialele riscuri pe care societatea sau 
întreprinderea le poate reprezenta nu 
numai pentru societatea sau 
întreprinderea însăși, ci și pentru 
societate în general. Prin urmare, ar 
trebui să se asigure că, dacă este posibil, 
informațiile incluse în declarația 
nefinanciară includ date privind întregul 
lanț de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 31
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 500 care fie au 
un bilanț care depășește în total 20 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 250 care fie au 
un bilanț care depășește în total 20 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

Or. de

Amendamentul 32
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 500 care fie au 
un bilanț care depășește în total 20 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri, și ar trebui să fie limitat la 
societățile cotate la bursă. 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 cotate la bursă 
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.

Or. en
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Justificare

Baza pentru acest proiect de directivă este de a asigura ca întreprinderile foarte mari asigură 
o transparență largă acționarilor, cetățenilor și contribuabililor. Într-adevăr, activitățile lor, 
precum și anvergura respectivelor activități, sunt de așa natură că generează un interes 
public privind o transparență mai largă, acoperind nu doar informațiile financiare. Cu toate 
acestea, pentru a evita impunerea unor costuri excesive autorităților de reglementare, ar fi 
proporțională doar o cerință obligatorie limitată la societățile mari și societățile cotate la 
bursă.

Amendamentul 33
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Consiliul European din 22 mai 2013 
a solicitat, în cadrul revizuirii Directivei 
2013/34/UE, introducerea obligatorie a 
raportării pentru fiecare țară în parte în 
cazul tuturor societăților mari și al 
grupurilor. Prin urmare, pentru a asigura 
o mai mare transparență a plăților 
efectuate către guverne, întreprinderile 
mari și entitățile de interes public ar 
trebui să divulge plățile semnificative 
efectuate către guvernele țărilor în care 
își desfășoară activitatea. Dacă este 
posibil, aceste dezvăluiri ar trebui 
publicate ca anexă la situațiile financiare 
anuale sau la situațiile financiare 
consolidate.

Or. en

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conform articolului 51a litera (e) din 
Directiva 78/660/CEE, raportul auditorilor 
financiari ar trebui să conțină, de 
asemenea, o opinie care să indice dacă 
raportul anual este sau nu în concordanță 
cu conturile anuale pentru același 
exercițiu financiar, inclusiv în ceea ce 
privește informațiile nefinanciare conținute 
în raportul anual.

(14) Conform articolului 51a litera (e) din 
Directiva 78/660/CEE, raportul auditorilor 
financiari ar trebui să conțină, de 
asemenea, o opinie sub forma unei 
declarații privind informațiile nefinanciare 
conținute în raportul anual și concordanța 
acestora cu conturile anuale pentru 
același exercițiu financiar.

Or. en

Amendamentul 35
Sirpa Pietikäinen

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 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la gen și la alte
aspecte precum vârsta, diversitatea 
geografică, handicapul, 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.
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Or. en

Amendamentul 36
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
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, în cazul întreprinderii 
vizate și a întregului lanț de furnizori,
precum și o descriere a principalelor riscuri 
și incertitudini cu care se confruntă aceasta. 
În acest context, riscurile sunt 
reprezentate de incertitudini de natură 
financiară, precum și de nerespectarea 
standardelor sociale și de mediu.

Or. de

Amendamentul 37
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta este o analiză echilibrată și 
exhaustivă a evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, în raport 
cu volumul și complexitatea acestor 
activități.

Aceasta este o analiză echilibrată și 
exhaustivă a evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, în raport 
cu volumul și complexitatea acestor 
activități. Consiliul întreprinderii și 
consiliul de supraveghere vor fi incluse în 
materialul publicat. Raportarea 
întreprinderii va fi verificată de o parte 
independentă. Nerespectarea cerințelor în 
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materie de publicare va fi sancționată de 
statele membre.

Or. de

Amendamentul 38
Jürgen Creutzmann

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

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, dacă este cazul, o 
declarație nefinanciară care conține 
informații în special referitoare la
aspectele de mediu, aspectele sociale și în 
ceea ce privește personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Or. en

Justificare

Relevanța raportării nefinanciare diferă de la un sector industrial la altul. În timp ce ar putea 
fi foarte relevantă pentru anumite societăți și s-a dezvoltat o presiune a pieței în această 
privință, ar putea să nu fie relevantă pentru altele. Prin urmare, ar trebui să rămână la 
latitudinea societăților să decidă dacă o astfel de raportare are sens, având în vedere că este 
prevăzută în versiunea actuală a cerințelor de raportare.

Amendamentul 39
Jutta Steinruck

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 1 – partea introductivă

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, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind 
impactul activității întreprinderii asupra 
societății și cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale, aspectele de gen și cele 
legate de ocuparea forței de muncă, 
inclusiv existența dialogului social, a 
libertății de asociere, respectarea 
negocierilor colective și a drepturilor 
sindicale ale lucrătorilor, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Or. de

Amendamentul 40
Malcolm Harbour

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

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, 

Pentru societățile cotate la bursă 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 
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respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

ceea ce privește personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Or. en

Justificare

Baza pentru acest proiect de directivă este de a asigura ca întreprinderile foarte mari asigură 
o transparență largă acționarilor, cetățenilor și contribuabililor. Într-adevăr, activitățile lor, 
precum și anvergura respectivelor activități, sunt de așa natură că generează un interes 
public privind o transparență mai largă, acoperind nu doar informațiile financiare. Cu toate 
acestea, pentru a evita impunerea unor costuri excesive autorităților de reglementare, ar fi 
proporțională doar o cerință obligatorie limitată la societățile mari și societățile cotate la 
bursă.

Amendamentul 41
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

riscurile pentru întreprindere și pentru 
societate legate de aceste aspecte și modul 
în care întreprinderea gestionează riscurile 
respective. În acest context, riscurile 
pentru întreprindere sunt reprezentate de 
incertitudini de natură financiară, 
precum și de nerespectarea standardelor 
sociale și de mediu.

Or. de

Amendamentul 42
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



PE521.487v01-00 16/40 AM\1005512RO.doc

RO

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

Justificare

Decizia de a urma politici privind RSC este lăsată la latitudinea societăților. În acest caz, se
poate concluziona că societatea nu consideră aceste politici relevante pentru activitățile sale 
economice și/sau investitorii nu manifestă niciun interes substanțial pentru aceste informații. 
Este neclar motivul pentru care o societate ar trebui așadar să furnizeze explicații în acest 
sens.

Amendamentul 43
Jutta Steinruck

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 44
Cornelis de Jong

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

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

Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicație. Explicația cuprinde o evaluare 
a riscurilor deciziei de a nu urma politici 
legate de aceste chestiuni.
Impactul activității societăților asupra 
societății include efectele activităților 
societății care raportează, precum și ale 
activităților altor societăți care sunt legate 
de societatea care raportează prin relații 
de afaceri, cum ar fi inițiativele de 
întreprinderi mixte și lanțurile de 
aprovizionare și de subcontractare.
Parlamentul European și Consiliul 
adoptă, până la sfârșitul anului 2015, și 
actualizează cu regularitate orientări 
privind aplicarea măsurilor din prezenta 
directivă legate de declarația 
nefinanciară. 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 45
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La prezentarea acestor informații, 
societatea se bazează pe orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și pe 
indicii-cheie conținute în Global 
Reporting Initiative (Inițiativa de 
raportare globală).

Or. de

Amendamentul 46
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În privința acestor cadre, în cel mult 24 de 
luni de la publicarea prezentei directive, 
Comisia Europeană emite orientări fără 
caracter obligatoriu privind relevanța 
cadrelor specifice pentru tipuri specifice 
de raportare nefinanciară, cu scopul de a 
simplifica realizarea de comparații 
privind raportarea nefinanciară în cadrul 
pieței unice.
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Comisia Europeană elaborează aceste 
orientări în urma consultărilor cu statele 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare, întreprinderile și 
organizațiile societății civile.

Or. en

Justificare

Diversele cadre menționate de Comisie ca modele de urmat în considerentul corespunzător ar 
putea genera confuzii în rândul societăților. Prin emiterea de orientări fără caracter 
obligatoriu, Comisia ar trebui să ajute la clarificarea a ceea ce ea consideră a fi cadre 
adecvate în conformitate cu tipul de informații de raportare nefinanciară. În plus, dacă 
Comisia elaborează aceste orientări, va fi mai ușor să se realizeze comparații între societăți 
în cadrul pieței unice.

Amendamentul 47
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La prezentarea acestor informații, 
societatea se bazează, ca reper minim, pe 
Principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecție, respect și remediere” 
al Organizației Națiunilor Unite și pe 
Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). Societatea se poate baza și pe 
cadrele naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat.

Până la 31 decembrie 2018 cel târziu, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
[49 din noua Directivă 2013/34], și 
actualizează cu regularitate criterii pentru 
un cadru comun european pentru 
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raportarea nefinanciară. Aceste criterii se 
bazează pe cadrele naționale, ale UE sau 
pe cadrele internaționale existente și 
conțin indicatori-cheie de performanță 
(ICP) pentru aspectele în privința cărora 
trebuie să se furnizeze informațiile.

Or. en

Amendamentul 48
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile relevante de ordin profesional 
includ, cel puțin, următoarele indicii-
cheie:

Or. de

Amendamentul 49
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul persoanelor angajate în cadrul 
contractelor de antrepriză

Or. de

Amendamentul 50
Jutta Steinruck
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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 – paragraful 3 – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

rata fluctuației personalului

Or. de

Amendamentul 51
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3– subpunctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

eficiența operațională pentru formele de 
încadrare cu normă întreagă, cu jumătate 
de normă și cu perioadă determinată.

Or. de

Amendamentul 52
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – subpunctul ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

gradul de organizare sindicală, inclusiv 
segmentul procentual de angajați, care 
sunt incluși într-un contract colectiv de 
muncă.

Or. de
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Amendamentul 53
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – subpunctul id (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

raportul dintre salariul de bază acordat 
bărbaților și cel acordat femeilor

Or. de

Amendamentul 54
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
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, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și, dacă este cazul, nefinanciară, 
relevanți pentru activitatea specifică a 
societății.

Or. en

Amendamentul 55
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c
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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 impactului asupra societății, mediului și 
drepturilor omului și din rațiuni de 
transparență și comparabilitate a 
examinării, analiza conține indicatori-
cheie de performanță (ICP) financiară și 
nefinanciară, relevanți pentru activitatea 
specifică a societății.

Or. en

Amendamentul 56
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 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 
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, să 
fie publicat împreună cu acesta sau să fie 
menționat în acesta.

Or. en

Justificare

În ciuda importanței informațiilor nefinanciare, societățile ar putea avea încă libertatea de a 
decide cum și unde să le publice. Societățile care publică deja rapoarte separate ar trebui să 
poată continua să o facă.
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Amendamentul 57
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Justificare

Există deja cerințe legale privind dezvăluirea compunerii consiliului de administrație. În plus, 
poziția propusă stabilește parametrii preciși care par să prevadă o formă specifică de 
politică de diversitate în loc de a face pur și simplu dezvăluirea obligatorie.

Amendamentul 58
Sirpa Pietikäinen

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 

o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
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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.

supraveghere referitor la gen și la alte 
aspecte precum vârsta, diversitatea 
geografică, handicapul, 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

Amendamentul 59
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 18 – alineatul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Raportarea pentru fiecare țară

(2a) În notele la situațiile financiare, 
marile întreprinderi și entitățile de interes 
public dezvăluie, specificând pentru 
fiecare stat membru și țară terță în care 
au 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.
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(Acest articol ar trebui inserat înainte de 
articolul 1 al prezentei directive.)

Or. en

Amendamentul 60
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Raportul consolidat anual include o analiză 
fidelă a evoluției activităților, rezultatelor 
și situației ansamblului întreprinderilor 
incluse în consolidare și al furnizorilor 
acestora, precum și o descriere a 
principalelor riscuri și incertitudini cu care 
se confruntă acestea. În acest context, 
riscurile sunt reprezentate de incertitudini 
de natură financiară, precum și de 
nerespectarea standardelor sociale și de 
mediu.

Or. de

Amendamentul 61
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta este o analiză echilibrată a 
evoluției activităților, rezultatelor și 
situației ansamblului întreprinderilor 
incluse în consolidare, în raport cu volumul 
și complexitatea acestor activități.

Aceasta este o analiză echilibrată a 
evoluției activităților, rezultatelor și 
situației ansamblului întreprinderilor 
incluse în consolidare, în raport cu volumul 
și complexitatea acestor activități. 
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Consiliul întreprinderii și consiliul de 
supraveghere vor fi incluse în materialul 
publicat. Raportarea întreprinderii va fi 
verificată de o parte independentă. 
Nerespectarea cerințelor în materie de 
publicare va fi sancționată de statele 
membre.

Or. de

Amendamentul 62
Jürgen Creutzmann

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

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, dacă este 
cazul, de asemenea, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind
în special aspectele de mediu, aspectele 
sociale și în ceea ce privește personalul, 
respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

Or. en

Justificare

Relevanța raportării nefinanciare diferă de la un sector industrial la altul. În timp ce ar putea 
fi foarte relevantă pentru anumite societăți și s-a dezvoltat o presiune a pieței în această 
privință, ar putea să nu fie relevantă pentru altele. Prin urmare, ar trebui să rămână la 
latitudinea societăților să decidă dacă o astfel de raportare are sens, având în vedere că este 
prevăzută în versiunea actuală a cerințelor de raportare.
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Amendamentul 63
Jutta Steinruck

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

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 impactul 
activității sale asupra societății, cel puțin 
aspectele de mediu, aspectele sociale, 
aspectele de gen și cele legate de ocuparea 
forței de muncă, inclusiv existența 
dialogului social, a libertății de asociere, 
respectarea negocierilor colective și 
păstrarea drepturilor sindicale ale 
lucrătorilor , respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

Or. de

Amendamentul 64
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă
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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 cotate la 
bursă 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:

Or. en

Justificare

Baza pentru acest proiect de directivă este de a asigura ca întreprinderile foarte mari asigură 
o transparență largă acționarilor, cetățenilor și contribuabililor. Într-adevăr, activitățile lor, 
precum și anvergura respectivelor activități, sunt de așa natură încât generează un interes 
public privind o transparență mai largă, acoperind nu doar informațiile financiare. Cu toate 
acestea, pentru a evita impunerea unor costuri excesive autorităților de reglementare, ar fi 
proporțională doar o cerință obligatorie limitată la societățile mari și societățile cotate la 
bursă.

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

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

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 

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 
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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:

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, ținând cont de întregul 
lanț de aprovizionare al întreprinderii,
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 66
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – 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.

riscurile pentru întreprindere și pentru 
societate legate de aceste aspecte și modul 
în care întreprinderea gestionează riscurile 
respective. În acest context, riscurile 
pentru întreprindere sunt reprezentate de 
incertitudini de natură financiară, 
precum și de nerespectarea standardelor 
sociale și de mediu.

Or. de

Amendamentul 67
Jürgen Creutzmann

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

Justificare

Decizia de a urma politici privind RSC este lăsată la latitudinea societăților. În acest caz, se 
poate concluziona că societatea nu consideră aceste politici relevante pentru activitățile sale 
economice și/sau investitorii nu manifestă nici un interes substanțial pentru aceste informații. 
Este neclar motivul pentru care o societate ar trebui, așadar, să furnizeze explicații în acest 
sens.

Amendamentul 68
Jutta Steinruck

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

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 69
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 4
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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, întreprinderea inclusă
în consolidare nu pune în aplicare politici 
în ceea ce privește unul sau mai multe 
dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicație în acest sens. Explicația 
cuprinde o evaluare a riscurilor deciziei 
de a nu urma politici legate de aceste 
chestiuni.
Impactul activității societăților asupra 
societății include efectele activităților 
societății incluse în consolidare, precum 
și ale activităților altor societăți care sunt 
legate de societatea care raportează prin 
relații de afaceri, cum ar fi inițiativele de 
întreprinderi mixte și lanțurile de 
aprovizionare și de subcontractare.
Parlamentul European și Consiliul 
adoptă, până la sfârșitul anului 2015, și 
actualizează cu regularitate orientări 
privind aplicarea măsurilor din prezenta 
directivă legate de declarația 
nefinanciară. 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 70
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La prezentarea acestor informații, 
societatea se bazează pe orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și pe 
indicii-cheie conținute în Global 
Reporting Initiative (Inițiativa de 
raportare globală).

Or. de

Amendamentul 71
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În privința acestor cadre, în cel mult 24 de 
luni de la publicarea prezentei directive, 
Comisia Europeană emite orientări fără 
caracter obligatoriu privind relevanța 
cadrelor specifice pentru tipuri specifice 
de raportare nefinanciară, cu scopul de a 
simplifica realizarea de comparații 
privind raportarea nefinanciară în cadrul 
pieței unice.
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Comisia Europeană elaborează aceste 
orientări în urma consultărilor cu statele 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare, întreprinderile și 
organizațiile societății civile.

Or. en

Justificare

Diversele cadre menționate de Comisie ca modele de urmat în considerentul corespunzător ar 
putea genera confuzii în rândul societăților. Prin emiterea de orientări fără caracter 
obligatoriu, Comisia ar trebui să ajute la clarificarea a ceea ce ea consideră a fi cadre 
adecvate în conformitate cu tipul de informații de raportare nefinanciară. În plus, dacă 
Comisia elaborează aceste orientări, va fi mai ușor să se realizeze comparații între societăți 
în cadrul pieței unice.

Amendamentul 72
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La prezentarea acestor informații, 
societatea se bazează, ca reper minim, pe 
Principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului de punere în aplicare a 
cadrului „protecție, respect și remediere” 
al Organizației Națiunilor Unite și pe 
Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). Societatea se poate baza și pe 
cadrele naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat.

Până la 31 decembrie 2018 cel târziu, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
[49 din noua Directivă 2013/34], și 
actualizează cu regularitate criterii pentru 
un cadru comun european pentru 
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raportarea nefinanciară. Aceste criterii se 
bazează pe cadrele naționale, ale UE sau 
pe cadrele internaționale existente și 
conțin indicatori-cheie de performanță 
(ICP) pentru aspectele în privința cărora 
trebuie să se furnizeze informațiile.

Or. en

Amendamentul 73
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile relevante de ordin profesional 
includ, cel puțin, următoarele indicii-
cheie:

Or. de

Amendamentul 74
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul persoanelor angajate în cadrul 
contractelor de antrepriză

Or. de

Amendamentul 75
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 4 – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

rata fluctuației personalului

Or. de

Amendamentul 76
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

productivitate operațională pentru 
formele de încadrare cu normă întreagă, 
cu jumătate de normă și cu perioadă 
determinată.

Or. de

Amendamentul 77
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

gradul de organizare sindicală, inclusiv 
segmentul procentual de angajați care 
sunt incluși într-un contract colectiv de 
muncă.
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Or. de

Amendamentul 78
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

raportul dintre salariul de bază acordat 
bărbaților și cel acordat femeilor

Or. de

Amendamentul 79
Jürgen Creutzmann

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, analiza conține 
indicatori-cheie de performanță financiară 
și, dacă este cazul, nefinanciară, relevanți 
activității specifice a societății.

Or. en

Amendamentul 80
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 6
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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 societăților, precum 
și a impactului asupra societății, mediului 
și drepturilor omului și din rațiuni de 
transparență și comparabilitate a 
examinării, analiza conține indicatori-
cheie de performanță (ICP) financiară și 
nefinanciară, relevanți pentru activitatea 
specifică a societății.

Or. en

Amendamentul 81
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera b
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 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 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, să fie publicat împreună cu 
acesta sau să fie menționat în acesta.

Or. en

Justificare

În ciuda importanței informațiilor nefinanciare, societățile ar putea avea încă libertatea de a 
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decide cum și unde să le publice. Societățile care publică deja rapoarte separate ar trebui să 
poată continua să o facă.

Amendamentul 82
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Modificări la Directiva 2013/34/UE

Directiva 2013/34/UE se modifică după 
cum urmează:
(1). Se introduce următorul articol:
„Articolul 41a
Publicarea defalcată pe țări pentru toate 
sectoarele
(1) Statele membre solicită fiecărei 
societăți să publice anual, 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, natura activităților și 
localizarea geografică;
(b) cifra de afaceri;
(c) numărul de angajați în echivalent timp 
complet;
(d) profitul sau pierderea înaintea 
impozitării;
(e) impozitul pe profit sau pierdere;
(f) subvențiile publice primite.
(2) Informațiile menționate la alineatul 
(1) sunt supuse auditului în conformitate 
cu Directiva 2006/43/CE și sunt publicate, 
dacă este posibil, ca anexă la situațiile 
financiare anuale sau, după caz, la 
situațiile financiare consolidate ale 
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societății în cauză.”

Or. en


