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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttivi dwar il-Kontabilità1 (minn hawn ’il quddiem id-"Direttivi") jittrattaw it-tħejjija 
tar-rapporti finanzjarji annwali u konsolidati u rapporti relatati magħhom. L-Artikolu 46(1)(b) 
tar-Raba' Direttiva u l-Artikolu 36(1) tas-Seba' Direttiva attwalment jipprovdu li, fejn xieraq u 
safejn meħtieġ għal fehim tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni tal-kumpanija, ir-
rapport annwali għandu jkun fih ukoll informazzjoni mhux finanzjarja, li tinkludi 
informazzjoni dwar kwistjonijiet ambjentali u dawk relatati mal-ħaddiema. 

L-opportunità li ttejjeb it-trasparenza tal-informazzjoni soċjali u ambjentali pprovduti minn 
kumpaniji fis-setturi kollha, sabiex jiġi żgurat ambjent ekwu, ġiet rikonoxxuta mill-
Kummissjoni fl-Att dwar is-Suq Uniku2 u kienet imtennija fil-Komunikazzjoni "Strateġija 
rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva”3. Din il-proposta 
tissodisfa wieħed mill-impenji prinċipali tal-istrateġija mġedda. 

Il-Komunikazzjoni tiddefinixxi s-CSR bħala "ir-responsabbiltà tal-intrapriżi għall-impatt 
tagħhom fuq is-soċjetà". Hija tirrikonoxxi li l-iżvilupp tagħha għandu jitmexxa mill-intrapriżi 
stess, u li l-kumpaniji għandu jkollhom fis-seħħ proċess sabiex jintegraw il-
preokkupazzjonijiet soċjali u ambjentali fl-istrateġija u l-operazzjoni kummerċjali tagħhom. 
It-trasparenza mhux finanzjarja hija għalhekk element kruċjali ta’ kwalunkwe politika tas-
CSR.

Ir-rapporti tal-Parlament Ewropew dwar "ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: 
promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv" u dwar "ir-
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir 
sostenibbli", irrikonoxxew l-importanza ta' miżura leġiżlattiva dwar id-divulgazzjoni mhux 
finanzjarja. 
Il-Parlament Ewropew talab qafas leġiżlattiv li jippermetti flessibbiltà lill-kumpaniji u, fl-
istess ħin trasparenza, komparabbiltà u aċċess faċli għal informazzjoni għall-konsumaturi u l-
investituri. Dan jagħti vantaġġ kompetittiv b'saħħtu u premju tas-suq importanti lill-kumpaniji 
responsabbli. Il-Parlament Ewropew talab ukoll li l-ktajjen ta' forniment u ta' sottokuntrattar 
ikunu koperti fl-informazzjoni mhux finanzjarja u rrikonoxxa l-ħtieġa ta' verifika esterna tal-
informazzjoni mhux finanzjarja ddivulgata. 

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea trid tiġi emendata, b'konformità mal-pożizzjoni 
espressa preċedentement mill-Parlament Ewropew, sabiex tiġi ssodisfata b'mod adegwat il-
ħtieġa ta' trasparenza u komparabbiltà, filwaqt li jinżamm livell għoli ta' flessibbiltà għall-
kumpaniji. 

                                               
1 Ir-Raba' Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Lulju 1978 dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji 

(78/660/KEE); Is-Seba' Direttiva tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 1983 dwar il-kontijiet konsolidati 
(83/349/KEE).

2 "L-Att dwar is-Suq Uniku - Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-
fiduċja”, COM(2011)206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:MT:PDF, p 15.

3 COM(2011)681 finali tal-25 ta' Ottubru 2011
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Ir-rekwiżiti marbuta mal-informazzjoni mhux finanzjarja għandhom japplikaw biss għall-
kumpaniji l-kbar, kif definit preċedentement fid-Direttivi dwar il-kontabbiltà. L-SMEs 
m'għandhomx ikunu koperti b'dawn ir-rekwiżiti. 

Huwa ta' importanza assoluta li tiġi garantita ċarezza legali għall-kumpaniji u tiġi evitata 
kwalunkwe inċertezza fir-rigward tal-implimentazzjoni; għaldaqstant qed jiġi propost li l-
Kummissjoni għandha tadotta, sa tmiem l-2015, linji gwida għall-applikazzjoni tal-miżuri ta' 
din id-Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux finanzjarja. 

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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 għall-inqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali, relatati 
mas-sessi u mal-impjiegi, inklużi djalogu 
soċjali u rispett tad-drittijiet tat-
trejdjunjins u rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, u kwistjonijiet kontra l-
korruzzjoni u t-tixħim. Din id-dikjarazzjoni 
għandha tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, 
ir-riżultati, l-inċidenti sinifikanti li seħħew 
matul il-perjodu ta' rappurtar u r-riskji 
relatati ma’ dawk il-kwistjonijiet.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni, il-
kumpaniji jistgħu jiddependu fuq oqfsa 
nazzjonali, oqfsa bbażati fl-UE bħall-
Iskema ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi 
(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Impatt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti 
(NU), il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju 
u d-Drittijiet tal-Bniedem li jimplimentaw 
il-Qafas tan-NU “Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja,” l-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku
(OECD), il-Linji Gwida għal Intrapriżi 
Multinazzjonali, l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 
(ISO) 26000, id-Dikjarazzjoni Tripartitika 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji li 
jikkonċernaw l-intrapriżi multinazzjonali 
u l-politika soċjali, u l-Inizjattiva Globali 
ta’ Rappurtar.

(7) Biex jipprovdu l-informazzjoni mhux 
finanzjarja l-kumpaniji għandhom 
iserrħu fuq il-linji gwida adottati permezz 
ta' atti ddelegati mill-Kummissjoni 
Ewropea. Qabel ma dawn il-linji gwida 
jkunu disponibbli, il-kumpaniji 
għandhom jibbażaw ruħhom talinqas fuq 
il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem li jimplimentaw il-
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti "Ipproteġi, 
Irrispetta u Rrimedja" u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal Intrapriżi 
Multinazzjonali. Barra minn hekk, il-
kumpaniji jistgħu jibbażaw ruħhom ukoll 
fuq oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk dan ikun il-każ, 
għandhom jispeċifikaw fuq liema oqfsa 
mxew.

Or. en

Emenda 3

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 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarja għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, l-assi totali u l-fatturat. 
L-SMEs għandhom ikunu eżentati minn 
rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
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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.

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 4

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 tas-sessi u ta’ aspetti 
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. 
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.

Or. en

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-250 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
tagħhom, jaqbżu total tal-karta tal-bilanċ 
ta’ EUR 20 miljun jew fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun, l-analiżi għandha tinkludi 
wkoll dikjarazzjoni mhux finanzjarja li 
jkun fiha informazzjoni rigward l-impatt 
tal-attività tal-kumpaniji fuq is-soċjetà 
relatata għall-inqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali, relatati mas-sessi u 
mal-impjieg, inklużi d-djalogu soċjali u r-
rispett tad-drittijiet tat-trejdjunjins u r-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun żgurat li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jkunu konsistenti mad-
definizzjoni l-ġdida ta' Responsabbiltà Soċjali Korporattiva u li l-limiti minimi jkunu l-istess 
bħal dawk definiti fid-Direttivi dwar il-kontabbiltà.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet;

deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet, b'referenza wkoll għall-
proċessi ta' dileġenza dovuta 
implimentati;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm referenza għal proċessi ta' diliġenza dovuta sabiex ikun iċċarat li dawn 
il-proċessi jikkostitwixxu parti importanti ħafna mill-politiki li jsegwu l-kumpaniji.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-inċidenti sinifikanti li seħħew matul il-
perjodu ta' rappurtar b'rabta ma' dawn il-
kwistjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja għandu jkun fiha informazzjoni dwar kwalunkwe inċident 
sinifikanti relatat mal-kwistjonijiet definiti, peress li din l-informazzjoni hija neċessarja 
sabiex il-konsumaturi u l-investituri jiġu pprovduti bi stampa ċara u komprensiva tal-impatt 
tal-attività tal-kumpaniji.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla qed tiġi proposta sabiex it-test ikun konsistenti mad-definizzjoni l-ġdida ta' 
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva.
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Emenda 9

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

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, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan. L-
ispjegazzjoni għandu jkun fiha 
valutazzjoni tar-riskju tad-deċiżjoni li ma 
ssegwix politiki relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet.
L-impatt tal-attività tal-kumpaniji fuq is-
soċjetà għandu jinkludi l-impatti li 
jinħolqu bl-attivitajiet tal-kumpanija li 
tkun qed tirrapporta kif ukoll dawk li 
jinħolqu bl-attivitajiet ta' kumpaniji 
oħrajn marbuta mal-kumpanija li tkun 
qed tirrapporta permezz ta' relazzjonijiet 
kummerċjali, bħalma huma inizjattivi ta' 
impriża konġunta u l-ktajjen ta' forniment 
u sottokuntrattar.
Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ddelegati b'konformità mal-
Artikolu [49 tad-Direttiva 2013/34 il-
ġdida], sa tmiem l-2015, u taġġorna 
regolarment, il-linji gwida għall-
applikazzjoni tal-miżuri ta' din id-
Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja. Dawn il-linji gwida 
għandhom jibbażaw fuq il-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja" u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal 
Intrapriżi Multinazzjonali. Dawn il-linji 
gwida għandu jkun fihom Indikaturi 
Prinċipali tal-Prestazzjoni (KPIs) fil-
kwistjonijiet li dwarhom trid tiġi 
pprovduta informazzjoni. L-Indikaturi 
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Prinċipali tal-Prestazzjoni żviluppati biex 
jitkejjel l-impatt tal-attività tal-kumpanija 
rigward kwistjonijiet ambjentali 
għandhom għall-inqas ikopru l-użu tal-
art, l-użu tal-ilma, l-emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra u l-użu ta' materjali. Il-
linji gwida għandu jkun fihom 
dispożizzjonijiet ġenerali kif ukoll 
dispożizzjonijiet ibbażati skont is-settur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li, kif spjegat fir-Rapporti tal-Parlament Ewropew dwar is-CRS, l-informazzjoni 
mhux finanzjarja tkopri wkoll il-ktajjen ta' sottokuntrattar u forniment. Jeħtieġ ukoll li l-
investituri u l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa mill-
kumpaniji fir-rigward tan-nuqqas ta' insegwiment ta' politika fil-kwistjonijiet iddefiniti ta' 
rappurtar mhux finanzjarju. Sabiex tiġi evitata kwalunkwe inċertezza legali għall-kumpaniji, 
qed jiġi propost li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida għall-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din il-
kumpanija, tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

Meta tipprovdi informazzjoni bħal din il-
kumpanija għandha tibbaża ruħha fuq il-
linji gwida għall-applikazzjoni tal-miżuri 
ta' din id-Direttiva relatati mad-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja, minn 
sena wara l-adozzjoni tagħhom. Qabel 
dak iż-żmien, il-kumpanija għandha 
tibbaża ruħha għall-inqas fuq il-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja" u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal 
Intrapriżi Multinazzjonali. Barra minn 
hekk, il-kumpanija tista' tibbaża ruħha 
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wkoll fuq oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE 
jew internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

Or. en

Emenda 11

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

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 u 
l-impatt fuq is-soċjetà u għat-trasparenza 
u l-komparabbiltà tal-analiżi tal-
kumpanija, l-analiżi għandha tinkludi 
kemm l-indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni (KPIs) finanzjarji kif ukoll 
dawk mhux finanzjarji rilevanti għal dak 
in-negozju partikolari. L-analiżi għandha 
tinkludi l-KPIs definiti fil-linji gwida 
żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea, 
minn sena wara l-adozzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KPIs huma ta' importanza assoluta sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta' komparabbiltà bejn 
l-informazzjoni pprovduta mill-kumpaniji varji.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta kumpanija tħejji rapport komprensiv Meta kumpanija tħejji rapport komprensiv 
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li jikkorrispondi għall-istess sena 
finanzjarja billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u li 
jkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1(b), għandha tkun eżentata mill-
obbligu li tħejji d-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1(b), 
sakemm dan ir-rapport ikun parti mir-
rapport annwali.

li jikkorrispondi għall-istess sena 
finanzjarja billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u li 
jkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1(b) skont id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi definiti fih u skont il-linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-miżuri ta' din id-
Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja, għandha tkun eżentata mill-
obbligu li tħejji d-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1(b), 
sakemm dan ir-rapport ikun parti mir-
rapport annwali u jkun fih il-KPIs 
rilevanti skont il-paragrafu 1(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi garantita l-flessibbiltà essenzjali għall-kumpaniji u, fl-istess ħin, jiġi garantit livell 
adegwat ta' trasparenza u komparabbiltà, jeħtieġ li l-kumpaniji jużaw KPIs rilevanti 
konsistenti mal-informazzjoni pprovduta fl-oqsma koperti bir-rapport mhux finanzjarju, anki 
f'każijiet fejn tali kumpaniji jużaw ofsa ta' rappurtar differenti.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

deskrizzjoni tal-politika dwar id-diversità 
tal-kumpanija għall-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji tagħha fir-
rigward tas-sessi 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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Importanti li l-informazzjoni dwar id-diversità tas-sessi fil-korpi amministrattivi, maniġerjali 
u superviżorji tal-kumpanija jiġu pprovduti dejjem.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 53a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Infurzar
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi effikaċi 
u adegwati sabiex tiġi żgurata 
divulgazzjoni korretta ta' informazzjoni 
mhux finanzjarja mill-kumpaniji, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ proċeduri nazzjonali 
effikaċi biex tiġi infurzata l-konformità 
mal-obbligi ta' din id-Direttiva u li dawn 
il-proċeduri jkunu disponibbli għall-
persuni u l-entitajiet ġuridiċi kollha li 
jkollhom interess leġittimu, b'konformità 
mal-liġi nazzjonali, fl-iżgurar li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jiġu 
rrispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati riskji ta' greenwashing u informazzjoni qarrieqa, jeħtieġ li fl-Istati Membri 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi speċifiċi bl-għan li d-Direttiva tiġi implementata u infurzata 
korrettament. Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet nazzjonali ferm differenti, għandha tingħata 
flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-funżjonament ta' dawn il-mekkaniżmi.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
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83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 1 – subparagrafu 3

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 total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew fatturat nett 
ta' EUR 40 miljun, l-analiżi għandha 
tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
rigward l-impatt tal-attività tal-kumpaniji 
fuq is-soċjetà relatata għall-inqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali, relatati 
mas-sessi u mal-impjieg, inklużi d-djalogu 
soċjali u r-rispett tad-drittijiet tat-
trejdjunjins u r-rispett u tal-impjegati, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim, inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun żgurat li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jkunu konsistenti mad-
definizzjoni l-ġdida ta' Responsabbiltà Soċjali Korporattiva u li l-limiti minimi jkunu l-istess 
bħal dawk definiti fid-Direttivi dwar il-kontabbiltà.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 1 – subparagrafu 3 – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet;

deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet, b'referenza wkoll għall-
proċessi ta' dileġenza dovuta 
implimentati;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm referenza għal proċessi ta' diliġenza dovuta sabiex ikun iċċarat li dawn 
il-proċessi jikkostitwixxu parti importanti ħafna mill-politiki li jsegwu l-kumpaniji.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 1 – subparagrafu 3 – subpunt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-inċidenti sinifikanti li seħħew matul il-
perjodu ta' rappurtar b'rabta ma' dawn il-
kwistjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja għandu jkun fiha informazzjoni dwar kwalunkwe inċident 
sinifikanti relatat mal-kwistjonijiet definiti, peress li din l-informazzjoni hija neċessarja 
sabiex il-konsumaturi u l-investituri jiġu pprovduti bi stampa ċara u komprensiva tal-impatt 
tal-attività tal-kumpaniji.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 1 – subparagrafu 3 – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla qed tiġi proposta sabiex it-test ikun konsistenti mad-definizzjoni l-ġdida ta' 
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Responsabbiltà Soċjali Korporattiva.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 1 – subparagrafu 4

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.

Fejn l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni 
meqjusa kollha kemm hi, ma jsegwux
politiki fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew 
aktar minn dawn, dawn l-intrapriżi 
għandhom jipprovdu spjegazzjoni għaliex 
ma għamlux dan. 

L-ispjegazzjoni għandu jkun fiha 
valutazzjoni tar-riskju tad-deċiżjoni li ma 
jiġux segwiti politiki relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet.
L-impatt tal-attività tal-kumpaniji fuq is-
soċjetà għandu jinkludi l-impatti li 
jinħolqu bl-attivitajiet tal-kumpanija 
inkluża fil-konsolidazzjoni kif ukoll dawk 
li jinħolqu bl-attivitajiet ta' kumpaniji 
oħrajn marbuta mal-kumpanija li tkun 
qed tirrapporta permezz ta' relazzjonijiet 
kummerċjali, bħalma huma inizjattivi ta' 
impriża konġunta u l-ktajjen ta' forniment 
u sottokuntrattar.
Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ddelegati b'konformità mal-
Artikolu [49 tad-Direttiva 2013/34 il-
ġdida], sa tmiem l-2015, u taġġorna 
regolarment, il-linji gwida għall-
applikazzjoni tal-miżuri ta' din id-
Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja. Dawn il-linji gwida 
għandhom jibbażaw fuq il-Prinċipji 
Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jimplimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti "Ipproteġi, Irrispetta u 
Rrimedja" u l-Linji Gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għal 
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Intrapriżi Multinazzjonali. Dawn il-linji 
gwida għandu jkun fihom Indikaturi 
Prinċipali tal-Prestazzjoni fil-kwistjonijiet 
li dwarhom trid tiġi pprovduta 
informazzjoni. L-Indikaturi Prinċipali tal-
Prestazzjoni żviluppati biex jitkejjel l-
impatt tal-attività tal-kumpanija rigward 
kwistjonijiet ambjentali għandhom għall-
inqas ikopru l-użu tal-art, l-użu tal-ilma, 
l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u 
l-użu ta' materjali. Il-linji gwida għandu 
jkun fihom dispożizzjonijiet ġenerali kif 
ukoll dispożizzjonijiet ibbażati skont is-
settur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li, kif spjegat fir-Rapporti tal-Parlament Ewropew dwar is-CRS, l-informazzjoni 
mhux finanzjarja tkopri wkoll il-ktajjen ta' sottokuntrattar u forniment. Jeħtieġ ukoll li l-
investituri u l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa mill-
kumpaniji fir-rigward tan-nuqqas ta' insegwiment ta' politika fil-kwistjonijiet iddefiniti ta' 
rappurtar mhux finanzjarju. Sabiex tiġi evitata kwalunkwe inċertezza legali għall-kumpaniji, 
qed jiġi propost li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida għall-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a
83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jipprovdi din l-informazzjoni, ir-
rapport annwali kkonsolidat jista’ juża
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, u jekk jagħmel hekk, 
għandu jispeċifika fuq liema oqfsa mexa.

Meta jipprovdi din l-informazzjoni, ir-
rapport annwali kkonsolidat għandu 
jibbaża ruħu fuq il-linji gwida għall-
applikazzjoni tal-miżuri ta' din id-
Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja, minn sena wara l-adozzjoni 
tagħhom. Qabel dak iż-żmien, ir-rapport 
annwali kkonsolidat għandu jibbaża ruħu 
għall-inqas fuq il-Prinċipji Gwida dwar 
in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem li 
jimplimentaw il-Qafas tan-Nazzjonijiet 
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Uniti "Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja" u 
l-Linji Gwida tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi 
(OECD) għal Intrapriżi Multinazzjonali. 
Barra minn hekk,ir-rapport annwali 
kkonsolidat jista' jibbaża ruħu wkoll fuq
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

Or. en

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa fejn huwa neċessarju sabiex wieħed 
jifhem dan l-iżvilupp, prestazzjoni jew 
pożizzjoni, l-analiżi tkun tinkludi kemm l-
indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni 
finanzjarji u mhux indikaturi prinċipali tal-
prestazzjoni finanzjarji rilevanti għan-
negozju partikolari.

Sa fejn huwa neċessarju sabiex wieħed 
jifhem l-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-
pożizzjoni u l-impatt fuq is-soċjetà u 
għall-fini tat-trasparenza u l-
komparabbiltà tal-analiżi, l-analiżi 
għandha tinkludi kemm l-indikaturi 
prinċipali tal-prestazzjoni (KPIs)
finanzjarji kif ukoll dawk mhux finanzjarji 
rilevanti għan-negozju partikolari. L-
analiżi għandha tinkludi l-KPIs definiti 
fil-linji gwida żviluppati mill-Kummissjoni 
Ewropea, minn sena wara l-adozzjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KPIs huma ta' importanza assoluta sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta' komparabbiltà bejn 
l-informazzjoni pprovduta mill-kumpaniji varji.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt b
83/394/KEE
Artikolu 36 – Paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta impriża prinċipali tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja, li jirreferi għall-grupp 
kollu tal-intrapriżi kkonsolidati, billi tuża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u tkopri l-informazzjoni 
prevista fit-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-intrapriża prinċipali tkun 
eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stabbilita 
fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, 
sakemm tali rapport komprensiv huwa parti 
minn rapport annwali kkonsolidat.

Meta impriża prinċipali tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja, li jirreferi għall-grupp 
kollu tal-intrapriżi kkonsolidati, billi tuża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u tkopri l-informazzjoni 
prevista fit-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 1 skont id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi definiti fih u skont il-linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-miżuri ta' din id-
Direttiva relatati mad-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja, l-intrapriża prinċipali għandha
tkun eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stabbilita 
fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, 
sakemm tali rapport komprensiv ikun parti 
minn rapport annwali kkonsolidat u jkun 
fih il-KPIs rilevanti skont il-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi garantita l-flessibbiltà essenzjali għall-kumpaniji u, fl-istess ħin, jiġi garantit livell 
adegwat ta' trasparenza u komparabbiltà, jeħtieġ li l-kumpaniji jużaw KPIs rilevanti 
konsistenti mal-informazzjoni pprovduta fl-oqsma koperti bir-rapport mhux finanzjarju, anki 
f'każijiet fejn tali kumpaniji jużaw ofsa ta' rappurtar differenti.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt ba (ġdid)
83/394/KEE
Artikolu 36 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Infurzar
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi effikaċi 
u adegwati sabiex tiġi żgurata 
divulgazzjoni korretta ta' informazzjoni 
mhux finanzjarja mill-kumpaniji, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ proċeduri nazzjonali 
effikaċi biex tiġi infurzata l-konformità 
mal-obbligi ta' din id-Direttiva u li dawn 
il-proċeduri jkunu disponibbli għall-
persuni u l-entitajiet ġuridiċi kollha li 
jkollhom interess leġittimu, b'konformità 
mal-liġi nazzjonali, fl-iżgurar li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jiġu 
rrispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati riskji ta' greenwashing u informazzjoni qarrieqa, jeħtieġ li fl-Istati Membri 
jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi speċifiċi bl-għan li d-Direttiva tiġi implementata u infurzata 
korrettament. Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet nazzjonali ferm differenti, għandha tingħata 
flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-funżjonament ta' dawn il-mekkaniżmi.


