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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directivele contabile1 (denumite în continuare „directivele”) vizează întocmirea situațiilor 
financiare anuale și consolidate și a rapoartelor conexe. Articolul 46 alineatul (1) litera (b) din 
a Patra Directivă și articolul 36 alineatul (1) din a Șaptea Directivă prevăd că, dacă este 
adecvat și în măsura în care este necesar pentru înțelegerea evoluției activităților, rezultatelor 
și situației societății, raportul anual conține, de asemenea, informații de natură nefinanciară, 
inclusiv informații legate de chestiunile de mediu și de personal. 

Oportunitatea de a îmbunătăți transparența informațiilor sociale și de mediu furnizate de 
societățile din toate sectoarele, pentru a asigura condiții de concurență echitabile, a fost 
recunoscută de către Comisie în Actul privind piața unică2 și reiterată în comunicarea „O nouă 
strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”3. Prezenta 
propunere derivă din unul dintre principalele angajamente ale noii strategii. 

Comunicarea definește responsabilitatea socială a întreprinderilor drept responsabilitatea 
pentru impactul pe care îl au asupra societății și susține faptul că dezvoltarea ei ar trebui să fie 
condusă chiar de întreprinderi; societățile ar trebui să dispună de proceduri care să permită 
integrarea aspectelor sociale și de mediu în cadrul operațiunilor și strategiei lor de afaceri. 
Prin urmare, transparența nefinanciară constituie unul dintre principalele elemente ale oricărei 
strategii în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor.

Rapoartele Parlamentului European intitulate „Promovarea intereselor societății și calea către 
o redresare durabilă și favorabilă incluziunii” și „Responsabilitatea socială a întreprinderilor: 
un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică 
durabilă” recunosc importanța unei măsuri legislative privind dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare. Parlamentul European a solicitat un cadru legislativ care să permită societăților 
să fie flexibile și, în același timp, să ofere consumatorilor și investitorilor transparență, 
comparabilitate și un acces facil la informații. Aceasta ar oferi un avantaj concurențial 
puternic și o recompensă importantă pe piață societăților responsabile. Parlamentul European 
a solicitat, în plus, ca lanțurile de furnizare și subcontractare să fie incluse în categoria 
informațiilor nefinanciare și a recunoscut necesitatea unei verificări externe a informațiilor 
nefinanciare dezvăluite. 

Propunerea Comisiei Europene trebuie modificată, în concordanță cu poziția exprimată 
anterior de Parlamentul European, pentru a satisface în mod adecvat necesitatea de 
transparență și comparabilitate, menținând totodată un nivel ridicat de flexibilitate pentru 
societăți. 

Cerințele legate de informațiile nefinanciare ar trebui să se aplice doar societăților mari, 
definite anterior în Directivele contabile. IMM-urile nu ar trebui supuse acestor cerințe. 
                                               
1 A Patra Directivă a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de 

societăți comerciale (78/660/CEE); A șaptea Directivă a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile 
consolidate (83/349/CEE).

2 Actul privind piața unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea 
încrederii „Împreună pentru o nouă creștere”, COM(2011) 206, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:RO:PDF, p 15.

3 COM (2011)681 final din 25 octombrie 2011.
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Este extrem de important să se asigure o claritate juridică pentru societăți și să se evite 
incertitudinile în implementare; se propune, prin urmare, adoptarea de către Comisie, până la 
sfârșitul anului 2015, a unor orientări privind aplicarea măsurilor din prezenta directivă legate 
de declarația nefinanciară. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul de a spori consecvența și 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informațiilor nefinanciare dezvăluite, 
societățile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declarație 
nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale și în ceea ce privește 
personalul, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită. O 
astfel de declarație ar trebui să includă o 
descriere a politicilor, a rezultatelor și a 
riscurilor legate de aceste aspecte.

(6) În scopul de a spori consecvența și 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informațiilor nefinanciare dezvăluite, 
societățile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declarație 
nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale, aspectele de gen și 
aspectele legate de angajare, inclusiv 
dialogul social și respectarea drepturilor 
sindicatelor, 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 
semnificative produse în perioada de 
raportare și a riscurilor legate de aceste 
aspecte.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7
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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 informațiilor 
nefinanciare, societățile ar trebui să aibă 
drept reper orientările adoptate de 
Comisia Europeană prin acte delegate.
Până la publicarea acestor orientări, 
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 orienta și în 
funcție de cadrele naționale, ale UE sau 
pe cadrele internaționale și, dacă au făcut 
acest lucru, să specifice cadrul utilizat.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 
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milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăți 
cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 
mici și mijlocii care pot fi scutite de 
anumite obligații contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
ar trebui să nu intre sub incidența acestei 
obligații. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declarația de guvernanță corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societățile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicație clară a motivelor.

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile în 
favoarea diversității aplicate în cadrul
organelor lor administrative, de conducere 
și de supraveghere referitor la aspectele de 
gen și la alte 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.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b
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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 sale asupra 
societății, legate cel puțin de aspectele de 
mediu, aspectele sociale, aspectele de gen 
și cele legate de angajare, inclusiv 
dialogul social și respectarea drepturilor 
sindicatelor, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, inclusiv:

Or. en

Justificare

Este important ca dispozițiile prezentei directive să concorde cu noua definiție a răspunderii 
sociale a întreprinderilor și ca limitele să fie aceleași cu cele stabilite în Directivele 
contabile.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a politicii adoptate de societate 
în legătură cu aceste aspecte;

o descriere a politicii adoptate de societate 
în legătură cu aceste aspecte, precum și a 
procedurilor de diligență necesară 
aplicate;

Or. en

Justificare

Menționarea procedurilor de diligență necesară este necesară pentru a clarifica faptul că 
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aceste proceduri pot constitui o componentă de maximă importanță a politicilor 
întreprinderilor.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

incidentele semnificative produse în 
cursul perioadei de raportare, legate de 
aceste chestiuni;

Or. en

Justificare

Declarația nefinanciară ar trebui să conțină informații cu privire la toate incidentele 
semnificative legate de aspectele precizate, întrucât aceste informații sunt necesare pentru a 
oferi consumatorilor și investitorilor o perspectivă clară și cuprinzătoare asupra impactului 
activității întreprinderii.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se propune această modificare pentru a alinia textul la noua definiție a răspunderii sociale a 
întreprinderilor.
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Amendamentul 9

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.

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 întreprinderii asupra 
societății include efectele activităților 
întreprinderii care raportează, precum și 
ale activităților altor întreprinderi care 
sunt legate de întreprinderea care 
raportează prin relații de afaceri, cum ar 
fi inițiativele de întreprinderi mixte și 
lanțurile de furnizare și subcontractare.
Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul [49 nou din  
Directiva 2013/24], până la sfârșitul 
anului 2015, orientări privind aplicarea 
măsurilor din prezenta directivă legate de 
declarația nefinanciară, orientări pe care 
actualizează periodic . 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 
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conțin dispoziții generale și sectoriale.

Or. en

Justificare

Este important, după cum se subliniază în rapoartele Parlamentului European cu privire la 
RSI, ca informațiile nefinanciare să acopere și lanțurile de subcontractare și aprovizionare. 
În plus, este necesar ca investitorii și consumatorii să fie informați cu privire la evaluarea 
riscurilor implicate de neurmărirea unei politici de către companii privind aspectele definite 
în raportarea nefinanciară. Pentru a evita insecuritatea juridică a societăților, se propune ca 
elaborarea de către Comisie a unor linii directoare pentru aplicarea prezentei directive.

Amendamentul 10

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 pentru 
punerea în aplicare a măsurilor din 
prezenta directivă cu privire la declarația 
nefinanciară, de la un an după adoptarea 
lor. Înainte de acest termen, 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 respectivă se poate 
baza și pe cadrele naționale, ale UE sau pe 
cadrele internaționale și specifică cadrele 
pe care s-a bazat.

Or. en
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Amendamentul 11

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, precum și 
a impactului social, și din rațiuni de 
transparență și comparabilitate, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
(ICP) financiară și nefinanciară, relevanți 
pentru activitatea specifică a societății. 
Analiza include ICP definiți în orientările 
elaborate de Comisia Europeană, 
începând cu un an de la adoptarea lor.

Or. en

Justificare

ICP sunt de o importanță capitală pentru a asigura un nivel adecvat de comparabilitate între 
informațiile furnizate de diferitele societăți.

Amendamentul 12

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), în 
conformitate cu dispozițiile specifice 
definite în acesta și în orientările privind 
aplicarea măsurilor din prezenta directivă 
referitoare la declarația nefinanciară, 
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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 
și să includă ICP relevanți în 
conformitate cu alineatul (1) litera (c).

Or. en

Justificare

Pentru a garanta flexibilitatea necesară societăților și, în același timp, un nivel adecvat de 
transparență și comparabilitate, societățile trebuie să utilizeze ICP relevanți în funcție de 
informațiile furnizate în domeniile incluse în raportarea nefinanciară, inclusiv în cazurile în 
care societățile respective folosesc cadre diferite de raportare.

Amendamentul 13

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.

o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspectele de gen 
și la alte 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.

Or. en

Justificare

Este important să se furnizeze întotdeauna informații cu privire la diversitatea de gen în 
organismele administrative, de management și de control ale societăților.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 78/660/CEE
Articolul 53 a – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea aplicării
Statele membre iau măsuri pentru crearea 
unor mecanisme eficiente și adecvate care 
să asigure asigura prezentarea corectă a 
informațiilor nefinanciare de către 
societăți, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive.
Statele membre se asigură de existența 
unor proceduri naționale eficiente pentru 
a impune respectarea obligațiilor 
prevăzute în prezenta directivă, precum și 
că aceste proceduri sunt accesibile tuturor 
persoanelor fizice sau juridice care au un 
interes legitim, în conformitate cu dreptul 
național, ca dispozițiile prezentei directive 
să fie respectate.

Or. en

Justificare

Pentru a evita riscul așa-numitului green-washing și al informațiilor care induc în eroare, 
sunt necesare, în statele membre, o serie de mecanisme de implementare corectă și de 
asigurare a respectării directivei. Pentru a ține seama de situațiile naționale foarte diferite, 
ar trebui acordată statelor membre suficientă flexibilitate în privința funcționării acestor 
mecanisme.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
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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:

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, legate cel 
puțin de aspectele de mediu, aspectele 
sociale, aspectele de gen și cele legate de 
angajare, inclusiv dialogul social și 
respectarea drepturilor sindicatelor, 
respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

Or. en

Justificare

Este important ca dispozițiile prezentei directive să concorde cu noua definiție a răspunderii 
sociale a întreprinderilor și ca limitele să fie aceleași cu cele stabilite în Directivele 
contabile.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

o descriere a politicii adoptate de societate 
în legătură cu aceste aspecte;

o descriere a politicii adoptate de societate 
în legătură cu aceste aspecte, precum și a 
procedurilor de diligență necesară 
aplicate;

Or. en

Justificare

Menționarea procedurilor de diligență necesară este necesară pentru a clarifica faptul că 
aceste proceduri pot constitui o componentă de maximă importanță a politicilor 
întreprinderilor.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

incidentele semnificative produse în 
cursul perioadei de raportare, legate de 
aceste chestiuni;

Or. en

Justificare

Declarația nefinanciară ar trebui să conțină informații cu privire la toate incidentele 
semnificative legate de aspectele precizate, întrucât aceste informații sunt necesare pentru a 
oferi consumatorilor și investitorilor o perspectivă clară și cuprinzătoare asupra impactului 
activității întreprinderii.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – 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.

Or. en

Justificare

Se propune această modificare pentru a alinia textul la noua definiție a răspunderii sociale a 
întreprinderilor.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, în ansamblu, întreprinderile incluse
în consolidare nu pun în aplicare politici în 
ceea ce privește unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea oferă o explicație 
în acest sens.

Dacă, în ansamblu, 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 întreprinderii asupra 
societății include efectele activităților 
întreprinderii incluse în consolidare, 
precum și ale activităților altor 
întreprinderi care sunt legate de 
întreprinderea care raportează prin relații 
de afaceri, cum ar fi inițiativele de 
întreprinderi mixte și lanțurile de 
furnizare și subcontractare.
Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul [49 nou din  
Directiva 2013/24], până la sfârșitul 
anului 2015, orientări privind aplicarea 
măsurilor din prezenta directivă legate de 
declarația nefinanciară, orientări pe care 
actualizează periodic. 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.



PA\1002371RO.doc 17/20 PE516.976v01-00

RO

Or. en

Justificare

Este important, după cum se subliniază în rapoartele Parlamentului European cu privire la 
RSI, ca informațiile nefinanciare să acopere și lanțurile de subcontractare și aprovizionare. 
În plus, este necesar ca investitorii și consumatorii să fie informați cu privire la evaluarea 
riscurilor implicate de neurmărirea unei politici de către companii privind aspectele definite 
în raportarea nefinanciară. Pentru a evita insecuritatea juridică a societăților, se propune ca 
elaborarea de către Comisie a unor linii directoare pentru aplicarea prezentei directive.

Amendamentul 20

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 bazează pe orientările 
pentru punerea în aplicare a măsurilor 
din prezenta directivă cu privire la 
declarația nefinanciară, de la un an după 
adoptarea lor. Până atunci, raportul 
anual consolidat 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). Raportul 
anual consolidat se poate baza și pe 
cadrele naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
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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 întreprinderii,
precum și a impactului social, și din 
rațiuni de transparență și comparabilitate, 
analiza conține indicatori-cheie de 
performanță (ICP) financiară și 
nefinanciară, relevanți pentru activitatea
specifică a societății. Analiza include ICP 
definiți în orientările elaborate de 
Comisia Europeană, începând cu un an 
de la adoptarea lor.

Or. en

Justificare

ICP sunt de o importanță capitală pentru a asigura un nivel adecvat de comparabilitate între 
informațiile furnizate de diferitele societăți.

Amendamentul 22

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, în conformitate cu dispozițiile 
specifice definite în aceasta și în 
orientările pentru aplicarea măsurilor 
prevăzute în prezenta directivă cu privire 
la declarația nefinanciară, întreprinderea-
mamă este scutită de obligația de a întocmi 
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declarația nefinanciară prevăzută la 
alineatul (1) al treilea paragraf, cu condiția 
ca acest raport cuprinzător să facă parte din 
raportul anual consolidat și să includă ICP 
relevanți în conformitate cu alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pentru a garanta flexibilitatea necesară societăților și, în același timp, un nivel adecvat de 
transparență și comparabilitate, societățile trebuie să utilizeze ICP relevanți în funcție de 
informațiile furnizate în domeniile incluse în raportarea nefinanciară, inclusiv în cazurile în 
care societățile respective folosesc cadre diferite de raportare.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera b a (nouă)
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea aplicării
Statele membre iau măsuri pentru crearea 
unor mecanisme eficiente și adecvate care 
să asigure asigura prezentarea corectă a 
informațiilor nefinanciare de către 
societăți, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive.
Statele membre se asigură de existența 
unor proceduri naționale eficiente pentru 
a impune respectarea obligațiilor 
prevăzute în prezenta directivă, precum și 
că aceste proceduri sunt accesibile tuturor 
persoanelor fizice sau juridice care au un 
interes legitim, în conformitate cu dreptul 
național, ca dispozițiile prezentei directive 
să fie respectate.

Or. en

Justificare

Pentru a evita riscul așa-numitului green-washing și al informațiilor care induc în eroare, 
sunt necesar, în statele membre, o serie de mecanisme de implementare corectă și de 
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asigurare a respectării directivei. Pentru a ține seama de situațiile naționale foarte diferite, 
ar trebui acordată statelor membre suficientă flexibilitate în privința funcționării acestor 
mecanisme.


