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Amendamentul 13
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce 
privește dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare și privind diversitatea de către 
anumite societăți și grupuri mari

de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce 
privește dezvăluirea informațiilor
financiare, nefinanciare și privind 
diversitatea de către anumite societăți și 
grupuri mari

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 14
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 50 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 50 alineatul (1) și articolul 153 
alineatul (2),

Or. en

Amendamentul 15
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta încrederea 
cetățenilor UE în întreprinderi este 
esențială o transparență sporită cu privire 
la activitățile întreprinderilor mari, în 
special la numele sucursalelor acestora, 
natura activităților și localizarea lor 
geografică, cifra de afaceri, numărul 
angajaților pe bază de echivalent normă 
întreagă, profiturile realizate, impozitele 
pe profit plătite și subvențiile primite. Prin 
urmare, raportarea obligatorie în acest 
domeniu poate fi considerată un element 
important al responsabilității corporative 
a întreprinderilor față de factorii 
interesați și de societate.

Or. en

Amendamentul 16
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Există dovezi care atestă faptul că 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare 
îmbunătățește politicile societății în 
domeniul social, al mediului și al 
drepturilor omului și sistemele de 
management, reducând astfel impactul 
negativ cauzat de activitățile acestora. 
Dovezile demonstrează și faptul că 
societățile care analizează și dezvăluie 
informații nefinanciare își sporesc 
competitivitatea, beneficiază de reduceri 
de costuri, de acces facilitat la capital, de 
o performanță sporită pe piețele 
financiare și de o stabilitate crescută.
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Or. en

Amendamentul 17
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Armonizarea procedurilor de 
raportare la nivel european este necesară 
pentru a oferi garanții părților interesate 
din toate statele membre și pentru a le 
permite să se asigure cu privire la 
reputația întreprinderilor.

Or. it

Amendamentul 18
Josefa Andrés Barea

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 incidentelor 
semnificative care au avut loc pe timpul 
perioadei de raportare și a riscurilor legate 
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de aceste aspecte.

Or. es

Amendamentul 19
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 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, ținând 
seama de întregul lanț de aprovizionare al 
societăților.

Or. en

Amendamentul 20
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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.

nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale și în ceea ce privește 
personalul, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției, a dării de mită și a
evaziunii fiscale. O astfel de declarație ar 
trebui să includă o descriere a politicilor, a 
rezultatelor și a riscurilor legate de aceste 
aspecte.

Or. fr

Amendamentul 21
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare ar trebui să aibă la bază 
procedurile de diligență necesară bazate 
pe analiza riscurilor, puse în aplicare de 
întreprinderi pentru a identifica, preveni 
și combate efectele negative reale și 
potențiale, după caz, în funcție de 
dimensiunile întreprinderilor, de natura și 
contextul operațiunilor și de gradul de 
risc asociat efectelor negative. Principiile 
diligenței necesare sunt evidențiate în 
orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) și în principiile directoare 
privind afacerile și drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecție, 
respect și remediere” al ONU, pe care 
Comisia s-a angajat să le respecte.

Or. en
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Amendamentul 22
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Referințele mai frecvente la cadrul 
existent în ceea ce privește durabilitatea și 
raportarea, precum și apariția 
permanentă a unor cadre noi stimulează 
tranziția către o economie globală 
durabilă. Cu toate acestea, având în 
vedere diversificarea la nivel mondial a 
politicilor în domeniul raportării privind 
durabilitatea, inclusiv în țările în curs de 
dezvoltare, alinierea și armonizarea 
cadrelor au devenit o provocare tot mai 
importantă, care trebuie abordată, 
întrucât există riscul apariției unor 
suprapuneri, contradicții sau chiar 
concurență între diferitele standarde.

Or. en

Amendamentul 23
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(7) Pentru furnizarea acestor informații 
privind respectarea drepturilor și valorilor 
protejate de normele de drept 
internațional, societățile aplică principiile 
directoare privind afacerile și drepturile 
omului de punere în aplicare a cadrului 
„protecție, respect și remediere” al 
Organizației Națiunilor Unite și orientările 
OCDE privind întreprinderile 
multinaționale și pot recurge și la cadrele 
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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.

naționale, la cadrele UE, cum ar fi
sistemul de management de mediu și audit 
(EMAS) și la alte cadre internaționale, 
precum „Global Compact” al Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), 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.

Or. en

Amendamentul 24
Bernd Lange

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 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. Cu toate acestea, 
îndeosebi întreprinderile din UE ar trebui 
să urmeze orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
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Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), astfel 
încât să se asigure comparabilitatea 
politicii privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și să se stabilească un 
standard solid. La cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, ar trebui 
să se definească un standard obligatoriu.

Or. de

Amendamentul 25
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În măsura în care este necesar 
pentru înțelegerea impactului societăților 
asupra drepturilor omului, a mediului și 
de natură socială, rapoartele anuale 
conțin indicatori-cheie de performanță 
nefinanciară relevanți pentru sectorul 
respectiv. În ceea ce privește 
caracteristicile de mediu, indicatorii 
nefinanciari ar trebui să includă o 
evaluare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și utilizarea materialelor, a apei și a 
solului. Această evaluare ar trebui să 
includă o estimare a utilizării acestor 
resurse în cadrul lanțului de 
aprovizionare al societății.

Or. en

Amendamentul 26
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru a spori coerența și 
comparabilitatea informațiilor 
nefinanciare furnizate de societăți, 
Comisia ar trebui să elaboreze un cadru 
armonizat care să includă indicatori-cheie 
de performanță și o metodologie de 
măsurare a resurselor, ținând seama de 
cadrele internaționale, în special în ceea 
ce privește responsabilitatea corporativă 
de a respecta drepturile și valorile 
protejate prin norme de drept 
internațional.

Or. en

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme adecvate și 
eficiente care să asigure dezvăluirea 
deplină, corectă și credibilă a 
informațiilor nefinanciare de către 
societăți în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 28
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Accesul investitorilor la informațiile 
nefinanciare reprezintă un pas înainte către 
atingerea obiectivului de a dispune, până în 
2020, de măsuri de piață și politice care să 
stimuleze investițiile de afaceri în eficiență, 
în conformitate cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor.

(9) Accesul investitorilor la informațiile 
nefinanciare reprezintă un pas înainte către 
atingerea obiectivului de a dispune, până în 
2020, de măsuri de piață și politice care să 
stimuleze investițiile de afaceri în eficiență, 
în conformitate cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor. În contextul întregului 
lanț de valori, de exemplu, de la materii 
prime la comercializare, și până la 
reciclare, ar trebui să se aibă în vedere 
măsuri viitoare de responsabilitate socială 
corporativă.

Or. de

Amendamentul 29
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 
17,5 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 35 de milioane EUR.

Or. en
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Justificare

Definiția unei societăți mari ar trebui interpretată în conformitate cu definiția existentă din 
cea de-a 4-a directivă contabilă, potrivit căreia o societate este mare dacă are un număr 
mediu de angajați de peste 250 și fie un bilanț care depășește 17,5 de milioane EUR, fie o 
cifră de afaceri netă de peste 35 de milioane EUR.

Amendamentul 30
Josefa Andrés Barea

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. es

Amendamentul 31
Josefa Andrés Barea

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, 

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspectele de gen 
și la alte aspecte precum vârsta, 
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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.

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. es

Amendamentul 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, nevoile speciale, 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 
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obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicație clară a motivelor.

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. el

Amendamentul 33
Francisco Sosa Wagner

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 aspecte precum 
vârsta, sexul, 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.

Or. es

Justificare

Handicapul reprezintă un domeniu de discriminare abordat de legislația UE de combatere a 
discriminării și este, de asemenea, recunoscut ca sursă de discriminare, alături de vârstă, 
sex, originea geografică etc., prin articolul 10 din TFUE. Strategia europeană pentru 
persoanele cu handicap solicită, de asemenea, ca handicapul să fie integrat în toate politicile 
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europene, ceea ce înseamnă includerea sa pe agendele publice și corporative privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI).

Amendamentul 34
Alejo Vidal-Quadras

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 aspecte precum 
vârsta, sexul, 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.

Or. en

Amendamentul 35
Silvia-Adriana Țicău

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

(1) (a) 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.

(1) (a) Raportul anual conține o analiză 
fidelă a evoluției activităților, rezultatelor 
și situației societății, precum și o descriere 
a managementului principalelor riscuri și 
incertitudini cu care se confruntă aceasta.

Or. ro

Amendamentul 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) (a) 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.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. el

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 37
Bernd Lange

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

exhaustivă a evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, în raport 
cu volumul și complexitatea acestor 
activități. Prin urmare, obligația de 
raportare ar trebui să se bazeze pe cât 
posibil pe Orientările 2011 privind 
întreprinderile multinaționale ale OCDE.

Or. de

Amendamentul 38
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 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.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. el

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 39
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
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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:

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, privind cel puțin 
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. es

Amendamentul 40
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 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 
(inclusiv informații cu privire la dreptul 
de organizare, acorduri colective și 
reprezentarea personalului), respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Or. de
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Amendamentul 41
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 250 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 17,5 de milioane EUR, fie au o cifră 
de afaceri netă de peste 
35 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 seama de întregul 
lanț de aprovizionare al societății, 
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 42
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 500 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, o declarație 

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 500 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, după caz, o 
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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:

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 în funcție de sectorul industrial. Raportarea poate 
avea o relevanță sporită pentru anumite societăți, creând o presiune de piață în acest sens, în 
timp ce pentru alte societăți ar putea să nu fie deloc relevantă. Prin urmare, societățile ar 
trebui să fie cele care decid dacă are rost o astfel de raportare, astfel cum este prevăzută în 
versiunea actuală a condițiilor de raportare.

Amendamentul 43
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 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, a dării de mită și a evaziunii 
fiscale, inclusiv:

Or. fr

Justificare

Se propune să se adauge obligația de a publica informații nefinanciare care ar putea ajuta la 
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eliminarea evaziunii fiscale, astfel cum intenționează să facă G20.

Amendamentul 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. el

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 45
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) incidentele semnificative produse în 
cursul perioadei de raportare, legate de 
aceste chestiuni;
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Or. es

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 
le oferi consumatorilor și investitorilor o perspectivă clară și cuprinzătoare asupra 
impactului activității întreprinderii.

Amendamentul 46
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) riscurile legate de aceste aspecte 
aferente activităților societății, care vor 
avea probabil sau care au avut efecte 
negative grave asupra drepturilor omului, 
a mediului și de natură socială, precum și 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective.

Or. en

Amendamentul 47
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 48
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Riscurile cu care se confruntă părțile interesate variază de la o întreprindere la alta. Nu este 
posibil să se stabilească o scară a riscurilor, pe baza gravității acestora, fără referire la 
criterii obiective standardizate.

Amendamentul 49
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o analiză a utilizării resurselor, 
incluzând cel puțin utilizarea solului, 
utilizarea apei, emisiile de gaze cu efect de 
seră, utilizarea energiei și utilizarea 
materialelor.
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Or. en

Amendamentul 50
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Companiile sunt cele care decid dacă aplică politicile privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. Într-un astfel de caz se poate concluziona că societatea nu consideră că 
aceste politici sunt relevante pentru activitățile sale economice și/sau că investitorii nu 
manifestă un interes semnificativ pentru aceste informații. Nu este clar de ce o companie ar 
trebui să dea explicații în acest sens.

Amendamentul 51
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicație. Explicația cuprinde o evaluare 
a riscurilor deciziei de a nu aplica astfel 
de politici.
Impactul activității întreprinderii asupra 
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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 aprovizionare și 
subcontractare.

Or. es

Justificare

Este important, după cum se subliniază în rapoartele Parlamentului cu privire la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, ca informațiile nefinanciare să acopere și 
lanțurile de subcontractare și aprovizionare. Este necesar, de asemenea, ca investitorii și 
consumatorii să fie conștienți de evaluările de risc efectuate de întreprinderile care nu aplică 
politici legate de aspecte de informare nefinanciară.

Amendamentul 52
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă o societate care face obiectul 
prezentei directive și care are mai puțin de 
500 de angajați nu pune în aplicare politici 
în ceea ce privește unul sau mai multe 
dintre aceste aspecte, aceasta oferă o 
explicație.

Or. en

Justificare

Abordarea „conformare și explicare”ar trebui să se aplice numai pentru societățile care au 
între 250 și 500 de angajați. Pentru societățile care au peste 500 de angajați, condiția de a 
publica informațiile prevăzute de această directivă ar trebui să fie obligatorie.
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Amendamentul 53
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 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 ar trebui să țină seama de 
responsabilitatea sa de a respecta 
drepturile și valorile protejate prin norme 
de drept internațional. În acest sens, 
societatea aplică principiile directoare 
privind afacerile și drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecție, 
respect și remediere” al Organizației 
Națiunilor Unite și orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE). În plus, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat. Această dispoziție se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor prezentei 
directive sau altor acte legislative sau 
orientări ale Uniunii Europene care 
cuprind norme mai specifice privind 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare de 
către societăți.

Or. en

Amendamentul 54
Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3
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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 stabilite 
de prezenta directivă cu privire la 
declarația nefinanciară, începând cu un 
an de la 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. es

Amendamentul 55
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, precum și 
a 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.
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Or. es

Justificare

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

Amendamentul 56
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 57
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 58
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În scopul punerii în aplicare a 
cerințelor prevăzute la articolul 46, 
Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 53a (nou), 
stabilind lista indicatorilor minimi 
relevanți pentru a acoperi cel puțin 
următoarele informații:
- sociale: informații privind ocuparea 
forței de muncă, acordurile de negocieri 
colective, structura salariului, siguranța și 
sănătatea, formarea și educația, în funcție 
de sex și regiune;
- de mediu: informații privind utilizarea 
resurselor, incluzând cel puțin utilizarea 
solului, utilizarea apei, emisiile de gaze cu 
efect de seră, utilizarea energiei și 
utilizarea materialelor;
- drepturile omului: informații privind 
numărul plângerilor înregistrate referitor 
la drepturile omului și măsurile luate, în 
legătură cu societatea, furnizorii și alți 
parteneri de afaceri.
Actele delegate sunt adoptate în termen de 
18 luni de la adoptarea directivei.

Or. en
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Amendamentul 59
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) Comisia instituie un comitet de 
orientare cu privire la dezvăluirea 
informațiilor nefinanciare pentru a 
sprijini implementarea cerințelor de 
raportare nefinanciară și pentru a implica 
părțile interesate în elaborarea 
orientărilor privind metodologia și 
utilizarea standardelor internaționale și a 
indicatorilor de performanță nefinanciară 
menționați la articolul 46 alineatul (1), 
într-un mod echilibrat și deschis.

Or. en

Amendamentul 60
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Întreprinderile europene care 
operează în țări terțe furnizează, de 
asemenea, informații cu privire la 
activitățile desfășurate în țările terțe în 
cauză, cu privire la aspectele de mediu și 
în ceea ce privește personalul și 
respectarea drepturilor omului, ca partea 
a obligației lor de raportare.

Or. de
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Amendamentul 61
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) 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.”

„(4) 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, fiind 
publicat împreună cu acesta sau făcând 
trimitere la el.”

Or. en

Justificare

În ciuda importanței informațiilor nefinanciare, societățile ar trebui să își păstreze libertatea 
de a hotărî asupra modului și a instrumentului de publicare a acestora. Societățile care 
publică deja rapoarte separate ar trebui să aibă posibilitatea de a continua această practică.

Amendamentul 62
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Dacă o societate întocmește un raport 
cuprinzător corespunzător aceluiași 
exercițiu financiar pe baza cadrelor 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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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.”

Or. el

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 63
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(5) O societate care este filială este 
scutită de la obligațiile prevăzute la 
alineatul (1) litera (b), dacă societatea și 
filialele sale sunt consolidate în situațiile 
financiare și raportul anual al unei alte 
societăți și dacă acel raport anual 
consolidat este redactat în conformitate cu 
articolul 36 alineatul (1) din Directiva 
83/349/CEE.”

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(5) O societate care este filială este scutită 
de la obligațiile prevăzute la alineatul (1) 
litera (b), dacă societatea și filialele sale 
sunt consolidate în situațiile financiare și 
raportul anual al unei alte societăți și dacă 
acel raport anual consolidat este redactat în 
conformitate cu articolul 36 alineatul (1) 
din Directiva 83/349/CEE.”

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. el

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 65
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Există deja condiții legale referitoare la prezentarea componenței consiliilor. În plus, poziția 
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propusă stabilește cu exactitate parametrii care par să determine o formă specifică a politicii 
privind diversitatea în loc să impună obligativitatea dezvăluirii.

Amendamentul 66
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspectele de gen 
și la alte aspecte precum vârsta, 
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. es

Amendamentul 67
Francisco Sosa Wagner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, 

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, handicapul, diversitatea 
geografică, educația și experiența 
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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.”

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. es

Justificare

Handicapul reprezintă un domeniu de discriminare abordat de legislația UE de combatere a 
discriminării și este, de asemenea, recunoscut la articolul 10 din TFUE ca sursă de 
discriminare, alături de vârstă, sex, originea geografică etc. Strategia europeană pentru 
persoanele cu handicap solicită, de asemenea, ca handicapul să fie integrat în toate politicile 
europene, ceea ce înseamnă includerea sa pe agendele publice și corporative privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI).

Amendamentul 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, nevoile speciale, 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.”

Or. el
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Amendamentul 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, 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 70
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru crearea 
unor mecanisme eficiente și adecvate care 
să asigure dezvăluirea 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 de prezenta directivă, precum și 



PE521.693v01-00 38/57 AM\1006654RO.doc

RO

că aceste proceduri sunt accesibile tuturor 
persoanelor fizice sau juridice care au un 
interes legitim ca dispozițiile prezentei 
directive să fie respectate.

Or. es

Justificare

Este necesar să se înființeze mecanisme specifice în statele membre, pentru a se asigura că 
este punerea în aplicare în mod corect și respectarea prezentei directive. Pentru a se ține 
seama de diferitele situații naționale, statelor membre ar trebui să li se acorde suficientă 
flexibilitate în privința funcționării acestor mecanisme.

Amendamentul 71
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se adaugă următorul articol 53aa:
„Articolul 53aa

Exercitarea delegării
(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate, sub rezerva 
îndeplinirii condițiilor stabilite la 
prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 46 litera (ca) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de patru ani de la 
....(4)*. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu șase luni înainte de încheierea 
perioadei de patru ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cu cel puțin trei luni înainte de 



AM\1006654RO.doc 39/57 PE521.693v01-00

RO

încheierea fiecărei perioade.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 46 litera (ca) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare anulează delegarea de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară precizată în text. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 46 litera (ca) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu a formulat 
obiecții în termen de trei luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 72
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Modificarea la Directiv 2013/34/UE
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Se adaugă următorul articol 48a:
„Articolul 48a
Dezvăluirea 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 angajaților în echivalent timp 
complet;
(d) profitul sau pierderea înainte de 
impozitare;
(e) impozitul pe profit sau pierdere;
(f) subvențiile publice primite.
(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) din 
prezentul articol nu se aplică unei 
societăți reglementate de legislația unui 
stat membru în cazul în care societatea-
mamă intră sub incidența legislației unui 
stat membru, iar informațiile relevante 
sunt incluse printre informațiile 
dezvăluite de societatea/întreprinderea-
mamă respectivă în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol.
(3) Informațiile prevăzute la alineatul (1) 
sunt auditate în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE și sunt publicate, în 
cazul în care este posibil, ca anexă la 
propriile declarații financiare anuale sau 
la declarația financiară consolidată a 
societății respective, după caz.”

Or. en

Amendamentul 73
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

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

Or. ro

Amendamentul 74
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – 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. 
Obligația de raportare ar trebui să se 
bazeze pe cât posibil pe Orientările 2011 
privind întreprinderile multinaționale ale 
OCDE.

Or. de

Amendamentul 75
Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
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Directiva 83/394/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 întreprinderii asupra societății, 
privind cel puțin 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. es

Justificare

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

Amendamentul 76
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 

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 17,5 de milioane EUR, 
fie au o cifră de afaceri netă de peste 
35 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 seama de întregul 
lanț de aprovizionare al societății,
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 77
Bernd Lange

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, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, aspectele sociale și în 
ceea ce privește personalul (inclusiv 
informații cu privire la dreptul de 
organizare, acordurile colective și 
reprezentarea personalului), respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
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a dării de mită, inclusiv:

Or. de

Amendamentul 78
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, de 
asemenea, după caz, 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 în funcție de sectorul industrial. Raportarea poate 
avea o relevanță sporită pentru anumite societăți, creând o presiune de piață în acest sens, în 
timp ce pentru alte societăți ar putea să nu fie deloc relevantă. Prin urmare, societățile ar 
trebui să fie cele care decid dacă are rost o astfel de raportare, astfel cum este prevăzută în 
versiunea actuală a condițiilor de raportare.

Amendamentul 79
Jean-Pierre Audy
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/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, 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, a 
dării de mită și a evaziunii fiscale, 
inclusiv:

Or. fr

Amendamentul 80
Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/394/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

Raportul privind informațiile nefinanciare ar trebui să conțină informații cu privire la toate 
incidentele semnificative legate de aspectele precizate, întrucât aceste informații sunt 
necesare pentru a le oferi consumatorilor și investitorilor o perspectivă clară și 
cuprinzătoare asupra impactului activității întreprinderii.
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Amendamentul 81
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) riscurile legate de aceste aspecte 
aferente activităților societății, care vor 
avea probabil sau care au avut efecte 
negative grave asupra drepturilor omului, 
a mediului și de natură socială, precum și 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective.

Or. en

Amendamentul 82
Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/394/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Se propune această modificare pentru a alinia textul la noua definiție a răspunderii sociale a 
întreprinderilor.
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Amendamentul 83
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o analiză a utilizării resurselor, 
incluzând cel puțin utilizarea solului, 
utilizarea apei, emisiile de gaze cu efect de 
seră și utilizarea materialelor.

Or. en

Amendamentul 84
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Companiile sunt cele care decid dacă aplică politicile privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. Într-un astfel de caz se poate concluziona că societatea nu consideră că 
aceste politici sunt relevante pentru activitățile sale economice și/sau că investitorii nu 
manifestă un interes semnificativ pentru aceste informații. Nu este clar de ce o companie ar 
trebui să dea explicații în acest sens.
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Amendamentul 85
Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/394/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă, în ansamblu, întreprinderile incluse 
în consolidare nu pun în aplicare politici în 
ceea ce privește unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, societatea oferă o explicație 
în acest sens. Explicația cuprinde o 
evaluare a riscurilor deciziei de a nu 
aplica astfel de politici.
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 
aprovizionare și subcontractare.

Or. es

Justificare

Este important, după cum se subliniază în rapoartele Parlamentului cu privire la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, ca informațiile nefinanciare să acopere și 
lanțurile de subcontractare și aprovizionare. Este necesar, de asemenea, ca investitorii și 
consumatorii să cunoască evaluările de risc efectuate de întreprinderile care nu aplică 
politici legate de aspecte de informare nefinanciară.

Amendamentul 86
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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, întreprinderile care au 
mai puțin de 500 de angajați și care sunt 
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.

Or. en

Amendamentul 87
Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/394/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 pentru 
punerea în aplicare a măsurilor stabilite 
de prezenta directivă cu privire la 
declarația nefinanciară, începând cu un 
an de la 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. es
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Amendamentul 88
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 ar trebui să țină seama de 
responsabilitatea sa de a respecta 
drepturile și valorile protejate prin norme 
de drept internațional. În acest sens, 
societatea aplică principiile directoare 
privind afacerile și drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecție, 
respect și remediere” al Organizației 
Națiunilor Unite și orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE). În plus, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care s-
a bazat. Această dispoziție se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor prezentei 
directive sau altor acte legislative sau 
orientări ale Uniunii Europene care 
cuprind norme mai specifice privind 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare de 
către societăți.

Or. en

Amendamentul 89
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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.

Analiza include indicatori-cheie de 
performanță financiară și nefinanciară
relevanți activității specifice a societății. În 
sensul prezentei directive, Comisia adoptă 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 53 (nou), stabilind lista 
indicatorilor minimi relevanți pentru a 
acoperi cel puțin următoarele informații:
- sociale: informații privind ocuparea 
forței de muncă, acordurile de negocieri 
colective, structura salariului, siguranța și 
sănătatea, formarea și educația, în funcție 
de sex și regiune;
- de mediu: informații privind utilizarea 
resurselor, incluzând cel puțin utilizarea 
solului, utilizarea apei, emisiile de gaze cu 
efect de seră, utilizarea energiei și 
utilizarea materialelor;
- drepturile omului: informații privind 
numărul plângerilor înregistrate referitor 
la drepturile omului și măsurile luate, în 
legătură cu societatea, furnizorii și alți 
parteneri de afaceri.

Or. en

Amendamentul 90
Josefa Andrés Barea

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 

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 



PE521.693v01-00 52/57 AM\1006654RO.doc

RO

specifice a societății. performanță (ICP) financiară și 
nefinanciară, relevanți activității specifice a 
societății. Analiza include ICP definiți în 
orientările elaborate de Comisia 
Europeană, începând cu un an de la 
adoptarea lor.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 91
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, după caz, nefinanciară, relevanți 
activității specifice a societății.

Or. en

Amendamentul 92
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile europene care operează în 
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țări terțe furnizează, de asemenea, 
informații cu privire la activitățile 
desfășurate în țările terțe în cauză, cu 
privire la aspectele de mediu și în ceea ce 
privește personalul și respectarea 
drepturilor omului, ca partea a obligației 
lor de raportare.

Or. de

Amendamentul 93
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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.

(4) 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, publicat împreună cu acesta 
sau făcând trimitere la el.

Or. en

Justificare

În ciuda importanței informațiilor nefinanciare, societățile ar trebui să își păstreze libertatea 
de a hotărî asupra modului și a instrumentului de publicare a acestora. Societățile care 
publică deja rapoarte separate ar trebui să aibă posibilitatea de a continua această practică.

Amendamentul 94
Josefa Andrés Barea
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera b
Directiva 83/394/CEE
Articolul 36 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre iau măsuri pentru 
crearea unor mecanisme eficiente și 
adecvate care să asigure dezvăluirea 
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 de prezenta directivă, precum și 
că aceste proceduri sunt accesibile tuturor 
persoanelor fizice sau juridice care au un 
interes legitim ca dispozițiile prezentei 
directive să fie respectate.

Or. es

Justificare

Pentru a evita riscul așa-numitului green-washing și al informațiilor înșelătoare, în statele 
membre este necesară o serie de mecanisme de aplicare corectă și de asigurare a respectării 
directivei. Pentru a se ține seama de diferitele situații naționale, statelor membre ar trebui să 
li se acorde suficientă flexibilitate în privința funcționării acestor mecanisme.

Amendamentul 95
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 83/349/CEE
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se adaugă următorul articol 53a:
„Articolul 53a
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Exercitarea delegării
(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate, sub rezerva 
îndeplinirii condițiilor stabilite la 
prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 36 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de patru ani de la ....(4)*. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu șase 
luni înainte de încheierea perioadei de 
patru ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cu cel puțin 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 36 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare anulează delegarea de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară precizată în text. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 36 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu a formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”
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Or. en

Amendamentul 96
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)
Directiva 2002/14/CE
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Modificări la Directiva 2002/14/CE

Articolul 4 se modifică după cum 
urmează:
(1) La alineatul (2), se adaugă 
următoarea literă (d):
„(d) după caz, informarea și consultarea 
cu privire la informațiile nefinanciare și 
la cele referitoare la diversitate incluse în 
raportul anual sau în raportul anual 
consolidat la care fac referire 
Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE.”

Or. en

Amendamentul 97
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de [trei ani de la adoptarea 
prezentei directive], Comisia revizuiește 
dispozițiile articolului 46 din 
Directiva 78/660 și ale articolului 36 din 
Directiva 83/349 și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
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un raport însoțit de propuneri legislative, 
după caz, referitoare la:
- informațiile nefinanciare divulgate în 
practică, inclusiv acoperirea lanțului de 
aprovizionare, indiferent dacă acestea 
sunt sau nu eficiente și dacă se pun la 
dispoziție orientări și metode adecvate;
- progresele înregistrate în ceea ce 
privește raportarea nefinanciară la nivel 
mondial;
- implementarea cadrului „protecție, 
respect și remediere” al ONU și a 
principiilor directoare aferente, precum și 
a orientărilor OCDE privind 
întreprinderile multinaționale;
- utilizarea indicatorilor adoptați prin acte 
delegate;
- evaluarea posibilității ca dispozițiile să 
devină obligatorii și pentru societățile 
care au între 250 și 499 de angajați;
- eficiența mecanismelor de verificare și 
punere în aplicare existente.

Or. en


