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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti 
kumpaniji u gruppi kbar
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0207),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 50(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0103/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi 
u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 

Proposta għal direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-

                                               
1 ĠU L ...
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83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni 
ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar 
id-diversità minn ċerti kumpaniji u gruppi 
kbar

divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux 
finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti 
impriżi u gruppi kbar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi 78/660/KEE u 83/349/KEE ġew revokati bid-Direttiva 2013/34/UE.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu ‘l-Att 
dwar is-Suq Uniku Tnax-il xprun sabiex 
jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-
fiduċja, “Flimkien għal tkabbir ġdid'",9
adottata fit-13 ta’ April 2011, il-
Kummissjoni tidentifika l-bżonn li tittejjeb 
it-trasparenza tal-informazzjoni soċjali u 
ambjentali pprovduta minn kumpaniji fis-
setturi kollha, sabiex jiġi żġurat ambjent 
ekwu.

(1) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu ‘l-Att 
dwar is-Suq Uniku Tnax-il xprun sabiex 
jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-
fiduċja, “Flimkien għal tkabbir ġdid'"9,
adottata fit-13 ta’ April 2011, il-
Kummissjoni tidentifika l-bżonn li tittejjeb 
it-trasparenza tal-informazzjoni soċjali u 
ambjentali pprovduta minn impriżi fis-
setturi kollha, sabiex jiġi żġurat ambjent 
ekwu.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 finali tat-
13 ta' April 2011.

9 COM(2011)0206 tal-13 ta’ April 2011.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ħtieġa li titjieb id-divulgazzjoni tal-
kumpanija tal-informazzjoni ambjentali u 
soċjali, billi tiġi ppreżenta proposta 
leġiżlattiva f'dan il-qasam, kienet imtennija 
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 
“Strateġija rinnovata tal-UE għall-2011-14 
għar-Responsabilità Soċjali Korporattiva” 
adottata fil-25 ta' Ottubru 2011.

(2) Il-ħtieġa li titjieb id-divulgazzjoni tal-
impriża tal-informazzjoni ambjentali u 
soċjali, billi tiġi ppreżenta proposta 
leġiżlattiva f'dan il-qasam, kienet imtennija 
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 
“Strateġija rinnovata tal-UE għall-2011-14 
għar-Responsabilità Soċjali Korporattiva” 
adottata fil-25 ta' Ottubru 2011.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 finali tat-25 ta’ Ottubru 
2011.

10 COM(2011)0681 tal-
25 ta’ Ottubru 2011.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tas-6 ta' Frar 2013 dwar 
rispettivament, "ir-Responsabilità Soċjali
Korporattiva: imġiba kummerċjali 
responsabbli u trasparenti u tkabbir 
sostenibbli u “Ir-Responsabilità Soċjali 
Korporattiva: il-promozzjoni tal-interessi 
tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli 
u inklużiv, għaraf l-importanza li n-negozji 
jiddivulgaw informazzjoni dwar is-
sostenibblità bħal fatturi soċjali u 
ambjentali, bil-għan li jiġu identifikati r-
riskji għas-sostenibbiltà u tiżdied il-fiduċja 
bejn l-investitur u l-konsumatur, u talab 
lill-Kummissjoni biex tressaq proposta 
dwar id-divulgazzjoni mhux finanzjarja 
mill-kumpaniji.

(3) Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tas-6 ta' Frar 2013 dwar 
rispettivament, "ir-Responsabilità Soċjali 
Korporattiva: imġiba kummerċjali 
responsabbli u trasparenti u tkabbir 
sostenibbli u “Ir-Responsabilità Soċjali 
Korporattiva: il-promozzjoni tal-interessi 
tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli 
u inklużiv, għaraf l-importanza li n-negozji 
jiddivulgaw informazzjoni dwar is-
sostenibblità bħal fatturi soċjali u 
ambjentali, bil-għan li jiġu identifikati r-
riskji għas-sostenibbiltà u tiżdied il-fiduċja 
bejn l-investitur u l-konsumatur. 
B'konsegwenza, il-Parlament  talab lill-
Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva 
dwar id-divulgazzjoni ta' informazzjoni 
mhux finanzjarja mill-impriżi li tippermetti 
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flessibilità kbira ta' azzjoni, sabiex titqies 
in-natura multi-dimensjonali tar-
responsabilità soċjali korporattiva (CSR) 
u d-diversità tal-politika dwar is-CSR 
implimentati mill-impriżi, akkumpanjata 
minn livell suffiċjenti ta' kumparabilità 
biex jiġu sodisfati l-ħtiġijiet tal-investituri 
u ta' partijiet interessati oħra kif ukoll il-
ħtieġa li l-konsumaturi jingħataw aċċess 
faċli għall-informazzjoni dwar l-impatt 
tal-impriżi fuq is-soċjetà.

__________________ __________________
11 Rapport dwar ir-responsabilità soċjali 
korporattiva: imāiba kummerëjali
responsabbli u trasparenti u tkabbir 
sostenibbli (2012/2098 (INI)); Kumitat 
għall-Affarijiet Legali. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//MT&language=
MT

11 Rapport dwar ir-responsabilità soċjali 
korporattiva: imġiba kummerċjali
responsabbli u trasparenti u tkabbir 
sostenibbli (2012/2098 (INI)); Kumitat 
għall-Affarijiet Legali. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//MT&language=
MT

12 Rapport dwar ir-Responsabilità Soċjali 
Korporattiva: Il-promozzjoni tal-interessi 
tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli 
u inklużiv (2012/2097 (INI)); Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//MT&language=
MT

12 Rapport dwar ir-Responsabilità Soċjali 
Korporattiva: Il-promozzjoni tal-interessi 
tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli 
u inklużiv (2012/2097 (INI)); Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//MT&language=
MT

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-koordinazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar id-divulgazzjoni ta' 
informazzjoni mhux finanzjarja fir-rigward 

(4) Il-koordinazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar id-divulgazzjoni ta' 
informazzjoni mhux finanzjarja fir-rigward 
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ta' intrapriżi kbar b’responsabbiltà limitata 
hija ta' importanza għall-interessi tal-
kumpaniji, azzjonisti u partijiet interessati 
oħra lkoll. Il-koordinazzjoni hija meħtieġa 
f'dawk l-oqsma peress li l-biċċa l-kbira ta' 
dawn l-intrapriżi joperaw f'aktar minn Stat 
Membru wieħed.

ta' intrapriżi kbar b’responsabbiltà limitata 
hija ta' importanza għall-interessi tal-
impriżi, azzjonisti u partijiet interessati 
oħra lkoll. Il-koordinazzjoni hija meħtieġa 
f'dawk l-oqsma peress li l-biċċa l-kbira ta' 
dawn l-intrapriżi joperaw f'aktar minn Stat 
Membru wieħed.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa wkoll meħtieġ li jiġi stabbilit 
ċertu rekwiżit ġuridiku minimu fir-rigward 
tal-ammont ta' informazzjoni li għandha 
tkun disponibbli għall-pubbliku mill-
intrapriżi madwar l-Unjoni. Ir-rapporti 
annwali għandhom jagħtu stampa ġusta u 
komprensiva tal-politiki, ir-riżultati, u r-
riskji tal-impriża.

(5) Huwa wkoll meħtieġ li jiġi stabbilit 
ċertu rekwiżit ġuridiku minimu fir-rigward 
tal-ammont ta' informazzjoni li għandha 
tkun disponibbli għall-pubbliku mill-
intrapriżi madwar l-Unjoni. Ir-rapporti 
dwar il-ġestjoni għandhom jagħtu stampa 
ġusta u komprensiva tal-politiki, ir-
riżultati, u r-riskji tal-impriża.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jissaħħu l-konsistenza u l-
komparabbiltà ta' informazzjoni mhux 
finanzjarja divulgata madwar l-Unjoni, il-
kumpaniji għandhom ikunu obbligati 
jinkludu fir-rapport annwali tagħhom 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata talanqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u 
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema, ir-

(6) Sabiex jissaħħu l-konsistenza u l-
komparabbiltà ta' informazzjoni mhux 
finanzjarja divulgata madwar l-Unjoni, l-
impriżi għandhom ikunu obbligati jinkludu 
fir-rapport tal-ġestjoni tagħhom 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata talanqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u 
kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema, ir-
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rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim. Din id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, ir-
riżultati, u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet.

rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim. Din id-dikjarazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni tal-politiki, ir-
riżultati, u r-riskji relatati ma’ dawk il-
kwistjonijiet. Id-dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja għandha tinkludi wkoll, fejn 
ikun il-każ, riferenza għall-proċessi ta' 
diliġenza dovuta implimentati mill-impriżi 
biex jidentifikaw, jipprekludu u jnaqqsu l-
impatti negattivi attwali u potenzjali, kif 
xieraq, skont id-daqs tagħhom u n-natura 
u l-kuntest tal-operazzjonijiet 

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fir-rigward ta' kwistjonijiet 
ambjentali, id-dikjarazzjoni għandu jkun 
fiha, fejn ikun il-każ, dettalji dwar l-
impatti mbassra tal-operazzjonijiet ta' 
impriżi fuq l-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, l-użu ta' enerġija rinnovabbli u 
mhux rinnovabbli, l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra u t-tniġġis tal-arja. Fir-
rigward ta' kwistjonijiet soċjali u dawk 
relatati mal-impjegati, l-informazzjoni 
pprovduta fid-dikjarazzjoni għandha 
tikkonċerna, b'mod partikolari, ir-
relazzjonijiet tal-impriża mas-
sottokuntratturi tagħha, l-
implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet 
fundamentali tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, id-djalogu 
soċjali , is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-
xogħol u d-djalogu mal-komunitajiet 
lokali, kif ukoll l-azzjonijiet meħuda biex 
jiżguraw il-protezzjoni u l-iżvilupp ta' 
dawk il-komunitajiet. Rigward tad-
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drittijiet tal-bniedem, il-korruzzjoni u t-
tixħim, id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
għandha tinkludi informazzjoni dwar, 
bħala minimu, il-prevenzjoni ta' abbużi 
tad-drittijiet tal-bniedem u strumenti fis-
seħħ sabiex jiġġieldu l-korruzzjoni u t-
tixħim.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-impriżi għandhom jipprovdu 
informazzjoni adegwata fir-rigward ta' 
kwistjonijiet li juru biċ-ċar li jkunu dawk 
li l-aktar għandhom ċans li jwasslu biex 
jimmaterjalizzaw ir-riskji ta' impatti 
severi, kif ukoll dawk li diġà 
mmaterjalizzaw. Is-severità ta' dawn l-
impatti għandha tiġi ġġudikata bl-iskala u 
l-gravità tagħhom. Ir-riskji ta’ impatti 
negattivi jistgħu jirriżultaw mill-attivitajiet 
proprji tal-impriża jew jistgħu jkunu 
marbuta mal-operazzjonijiet, prodotti jew 
mar-rabtiet tan-negozju tagħha.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 6c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) L-iżvelar ta' informazzjoni dwar ir-
riskji prinċipali, l-iżviluppi imminenti jew 
kwistjonijiet fil-kors ta' negozjati jista' 
jwassal għall-iżvelar ta' informazzjoni 
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kummerċjali sensittiva u, b'konsegwenza, 
jinterferixxi mal-mudell tan-negozju u, 
finalment, jgħawweġ il-kompetizzjoni. 
Minħabba f'hekk, il-membri tal-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u 
superviżorji, għandhom jingħataw il-
possibbiltà li jiddeċiedu jekk jiżvelawx tali 
informazzjoni jekk l-iżvelar jippreġudika 
serjament l-interessi tal-impriża.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Biex jipprovdu din l-informazzjoni, l-
impriżi għandhom, b'mod ġenerali, 
joqogħdu fuq il-Prinċipji Gwida dwar in-
Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem li 
jimplimentaw il-Qafas tan-NU “Ipproteġi, 
Irrispetta u Rrimedja,” l-Organizzazzjoni 
għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiku (OECD), il-Linji Gwida għal 
Intrapriżi Multinazzjonali u d-
Dikjarazzjoni Tripartitika tal-ILO dwar il-
prinċipji li jikkonċernaw l-intrapriżi 
multinazzjonali u l-politika soċjali. L-
impriżi jistgħu joqogħdu wkoll fuq l-oqfsa 
nazzjonali, oqfsa bbażati fl-Unjoni, bħall-
Iskema ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi 
(EMAS), u oqfsa internazzjonali bħall-
Patt Globali (Global Compact) tan-
Nazzjonijiet Uniti (NU), l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 
(ISO) 26000, l-Inizjattiva Globali ta’ 
Rappurtar, il-Proġett ta' Divulgazzjoni tal-
Karbonju (CDB) u l-Bord ta' Standards 
dwar id-Divulgazzjoni tal-Karbonju 
(CDSB).

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Paragrafu 47 tad-dikjarazzjoni finali 
tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti Rio 
+20, "Il-Futur li Rridu", jirrikonoxxi l-
importanza ta’ rappurtar korporattiv dwar 
is-sostenibbiltà u jinkorġġixxi lill-
kumpaniji, fejn xieraq, biex jikkunsidraw 
l-integrazzjoni ta’ informazzjoni 
sostenibbli fiċ-ċiklu ta’ rappurtar tagħhom. 
Jinkoraġġixxi wkoll lill-industrija, lill-
gvernijiet interessati u lill-partijiet 
interessati rilevanti, bl-appoġġ tas-sistema 
tan-Nazzjonijiet Uniti, kif xieraq, biex 
jiżviluppaw mudelli tal-aħjar prattika u 
jiffaċilitaw l-azzjoni għall-integrazzjoni 
tal-informazzjoni finanzjarja u mhux 
finanzjarja billi jitqiesu l-esperjenzi minn 
oqfsa diġà eżistenti.

(8) Il-Paragrafu 47 tad-dikjarazzjoni finali 
tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti Rio 
+20, "Il-Futur li Rridu", jirrikonoxxi l-
importanza ta’ rappurtar korporattiv dwar 
is-sostenibbiltà u jinkorġġixxi lill-impriżi, 
fejn xieraq, biex jikkunsidraw l-
integrazzjoni ta’ informazzjoni sostenibbli 
fiċ-ċiklu ta’ rappurtar tagħhom. 
Jinkoraġġixxi wkoll lill-industrija, lill-
gvernijiet interessati u lill-partijiet 
interessati rilevanti, bl-appoġġ tas-sistema 
tan-Nazzjonijiet Uniti, kif xieraq, biex 
jiżviluppaw mudelli tal-aħjar prattika u 
jiffaċilitaw l-azzjoni għall-integrazzjoni 
tal-informazzjoni finanzjarja u mhux 
finanzjarja billi jitqiesu l-esperjenzi minn 
oqfsa diġà eżistenti.

__________________ __________________
13 Id-dokument tal-eżitu tan-Nazzjonijiet 
Uniti, “The Future WE want”, tal-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli Rio + 20, 
A/CONF.216/l.1

13 Id-dokument tal-eżitu tan-Nazzjonijiet 
Uniti, “The Future WE want”, tal-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli Rio + 20, 
A/CONF.216/l.1

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Huwa importanti li jkun hemm iżjed 
trasparenza dwar l-attivitajiet ta’ impriżi u 
gruppi kbar, sabiex jitħares id-dħul u jiġi 
żgurat li ċ-ċittadini jkollhom fiduċja fil-
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ġustizzja u l-effettività tas-sistemi tat-
taxxa u li ċ-ċittadini tal-Unjoni jafdaw 
lill-impriżi u l-gruppi kbar. 
B'konsegwenza, fil-konklużjonijiet tiegħu 
tat-22 ta' Mejju 2013, il-Kunsill Ewropew 
appella għal progress b'ħeffa fil-qasam 
tal-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa u 
ddeċieda, fost l-oħrajn, li l-proposta li 
temenda d-Direttivi dwar id-divulgazzjoni 
ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u 
dwar id-diversità minn impriżi u gruppi 
kbar tiġi eżaminata bil-ħsieb, b'mod 
partikulari, li jiġi żgurat rappurtar pajjiż 
b'pajjiż mill-impriżi u l-gruppi kbar. Għal 
dak il-għan,  il-Kummissjoni, meta 
tagħmel rieżami tar-reġim tar-rappurtar 
tad-Direttiva 2013/34/KE, għandha 
tikkunsidra jekk tintroduċix obbligu 
għall-impriżi kbar u l-entitajiet ta’ 
interess pubbliku, li jiżvelaw b'mod 
pubbliku, fuq bażi annwali, rapport pajjiż 
b'pajjiż għal kull Stat Membru u pajjiż 
terz li fih joperaw, li jkun fih 
informazzjoni dwar, bħala minimu, il-
profitt jew it-telf qabel it-taxxa, it-taxxa 
fuq il-profitt jew tt-telf u s-sussidji 
pubbliċi riċevuti.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-
25 ta’ Marzu 2011 talab li jitnaqqas il-piż 
regolatorju kumplessiv, partikolarment 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
("SMEs"), fuq livell Ewropew u nazzjonali 
u ssuġġerixxa miżuri biex tiżdied il-
produttività filwaqt li l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv għandha l-għan li 

(10) Il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-
25 ta’ Marzu 2011 talab li jitnaqqas il-piż 
regolatorju kumplessiv, partikolarment 
għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju 
("SMEs"), fuq livell Ewropew u nazzjonali 
u ssuġġerixxa miżuri biex tiżdied il-
produttività filwaqt li l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv għandha l-għan li 
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ttejjeb l-ambjent tan-negozju għall-SMEs u 
li tippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni 
tagħhom. Għalhekk, skont il-prinċipju 
“Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”, ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni skont id-
Direttiva 78/660/KEE u d-
Direttiva 83/349/KEE għandhom 
japplikaw biss għal ċerti intrapriżi kbar u 
gruppi.

ttejjeb l-ambjent tan-negozju għall-SMEs u 
li tippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni 
tagħhom. Għalhekk, skont il-prinċipju 
“Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”, ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni skont id-
Direttiva 2013/34/UE għandhom japplikaw 
biss għal ċerti intrapriżi kbar u gruppi.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ambitu ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni mhux finanzjarji għandu 
jkun definit b'referenza għall-medja tal-
għadd ta' impjegati, tal-assi totali u tal-
fatturat. L-SMEs għandhom ikunu eżentati 
minn rekwiżiti addizzjonali, u l-obbligu li 
jiddivulgaw dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali għandu japplika biss 
għal dawk il-kumpaniji li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-500, u li 
jaqbżu jew total ta’ EUR 20 miljun fil-
karta tal-bilanċ jew b'fatturat nett ta' 
EUR 40 miljun.

(11) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn ir-
rekwiżiti ta’ divulgazzjoni mhux finanzjarji 
għandu jkun definit b’referenza għall-
medja tal-għadd ta’ impjegati, it-total tal-
karta tal-bilanċ u l-fatturat nett. L-SMEs 
għandhom ikunu eżentati minn rekwiżiti 
addizzjonali, u l-obbligu li jiddivulgaw 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja fir-rapport 
ta' ġestjoni għandu japplika biss għal dawk 
l-impriżi u gruppi kbar li l-għadd medju 
ta’ impjegati tagħhom jaqbeż il-500

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Xi kumpaniji u gruppi li jaqgħu taħt l-
ambitu tad-Direttiva 78/660/KEE u d-

(12) Xi impriżi u gruppi li jaqgħu taħt l-
ambitu tad-Direttiva 2013/34/UE diġà qed 
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Direttiva 83/349/KEE diġà qed iħejju 
rapporti mhux finanzjarji fuq bażi 
volontarja. Dawk il-kumpaniji
m'għandhomx ikunu soġġetti għall-obbligu 
li jipprovdu dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
fir-rapport annwali, bil-kondizzjoni li r-
rapport jikkorrispondi għall-istess sena 
finanzjarja, ikopri mill-inqas l-istess 
kontenut meħtieġ minn din id-Direttiva, u 
huwa anness mar-rapport annwali.

iħejju rapporti mhux finanzjarji fuq bażi 
volontarja. Dawk l-impriżi m'għandhomx 
ikunu soġġetti għall-obbligu li jipprovdu 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja fir-rapport 
ta'ġestjoni, bil-kondizzjoni li r-rapport 
jikkorrispondi għall-istess sena finanzjarja, 
ikopri mill-inqas l-istess kontenut meħtieġ 
minn din id-Direttiva, u huwa anness mar-
rapport ta' ġestjoni.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bosta intrapriżi li jaqgħu taħt l-ambitu 
tad-Direttiva 78/660/KEE huma membri 
ta’ gruppi ta' intrapriżi. Għandhom 
jitħejjew rapporti annwali konsolidati 
sabiex l-informazzjoni dwar dawn il-gruppi 
ta’ intrapriżi tkun tista' tingħata lil membri 
u lil partijiet terzi. Id-dritt nazzjonali li 
jirregola r-rapporti annwali konsolidati 
għandu għalhekk jiġi kkoordinat sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet ta’ komparabbiltà u 
konsistenza tal-informazzjoni li l-intrapriżi 
għandhom jippubblikaw fl-Unjoni.

(13) Bosta intrapriżi li jaqgħu taħt l-ambitu 
tad-Direttiva 2013/34/UE huma membri 
ta’ gruppi ta' intrapriżi. Għandhom 
jitħejjew rapporti ta' ġestjoni konsolidati 
sabiex l-informazzjoni dwar dawn il-gruppi 
ta’ intrapriżi tkun tista' tingħata lil membri 
u lil partijiet terzi. Id-dritt nazzjonali li 
jirregola r-rapporti ta' ġestjoni konsolidati 
għandu għalhekk jiġi kkoordinat sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet ta’ komparabbiltà u 
konsistenza tal-informazzjoni li l-intrapriżi 
għandhom jippubblikaw fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kif rikjest mill-Artikolu 51a(e) tad-
Direttiva 78/660/KEE, ir-rapport tal-

imħassar
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awdituri statutorji għandu jkun fih ukoll 
opinjoni li tikkonċerna l-konsistenza jew 
xort’oħra tar-rapport annwali, inkluża 
informazzjoni mhux finanzjarja li tinsab
fir-rapport annwali, mal-kontijiet annwali 
għall-istess sena finanzjarja.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-diversità tal-kompetenzi u l-fehmiet 
tal-membri tal-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji ta' kumpaniji
tiffaċilita fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u 
l-kwistjonijiet tan-negozju. Tippermetti lil 
membri ta' dawn il-korpi biex jeżeċitaw 
sfida kostruttiva tad-deċiżjonijiet tal-
maniġment u biex ikunu aktar miftuħa għal 
ideat innovattivi, li jindirizzaw is-similarità 
tal-fehmiet tal-membri, il-fenomenu 
"raġunar gregarju". Tikkontribwixxi 
għalhekk għas-sorveljanza effettiva tal-
immaniġġjar u l-governanza b’suċċess tal-
kumpanija. Għalhekk, ikun importanti li 
tittejjeb it-trasparenza rigward il-politika 
tad-diversità li l-kumpaniji għandhom fis-
seħħ. Din għandha tinforma lis-suq dwar 
prattiki ta' governanza korporattiva u 
għalhekk tpoġġi pressjoni indiretta fuq il-
kumpaniji biex ikollhom bordijiet aktar 
diversifikati.

(15) Id-diversità tal-kompetenzi u l-fehmiet 
tal-membri tal-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji ta' impriżi
tiffaċilita fehim tajjeb tal-organizzazzjoni u 
l-kwistjonijiet tan-negozju. Tippermetti lil 
membri ta' dawn il-korpi biex jeżeċitaw 
sfida kostruttiva tad-deċiżjonijiet tal-
maniġment u biex ikunu aktar miftuħa għal 
ideat innovattivi, li jindirizzaw is-similarità 
tal-fehmiet tal-membri, il-fenomenu 
"raġunar gregarju". Tikkontribwixxi 
għalhekk għas-sorveljanza effettiva tal-
immaniġġjar u l-governanza b’suċċess tal-
impriża. Għalhekk, ikun importanti li 
tittejjeb it-trasparenza rigward il-politika 
tad-diversità li l-impriżi għandhom fis-
seħħ. Din għandha tinforma lis-suq dwar 
prattiki ta' governanza korporattiva u 
għalhekk tpoġġi pressjoni indiretta fuq l-
impriżi biex ikollhom bordijiet aktar 
diversifikati.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
l-isfond edukattiv u professjonali 
għandhom japplikaw biss għal kumpaniji
elenkati kbar. Għalhekk kumpaniji żgħar 
u ta’ daqs medju li jistgħu jiġu eżentati 
minn ċerti obbligi tal-kontabbiltà skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 78/660/KEE ma 
għandhomx ikunu koperti minn dan l-
obbligu. Id-divulgazzjoni tal-politika dwar 
id-diversità għandha tkun parti mid-
dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva, 
kif stipulat fl-Artikolu 46a tad-
Direttiva 78/660/KEE. Kumpaniji li ma 
għandhomx tali politika dwar id-diversità, 
ma għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu 
waħda fis-seħħ, iżda għandhom jispjegaw 
b’mod ċar għalfejn dan hu l-każ.

(16) L-obbligu ta’ divulgazzjoni tal-politiki 
tagħhom dwar id-diversità għal korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħhom fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità ġeografika, 
l-integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità, l-
isfond edukattiv u professjonali għandhom 
japplikaw biss għal impriżi elenkati kbar. 
Id-divulgazzjoni tal-politika dwar id-
diversità għandha tkun parti mid-
dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva, 
kif stipulat fl-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2013/34/UE. L-impriżi li ma 
jkollhomx tali politika dwar id-diversità, 
ma għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu 
waħda fis-seħħ, iżda għandhom jispjegaw 
b’mod ċar għalfejn dan hu l-każ.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li l-objettiv ta’ din id-Direttiva, 
jiġifieri li żżid ir-rilevanza, il-konsistenza u 
l-komparabbiltà ta' informazzjoni divulgata 
minn kumpaniji fl-Unjoni, ma jistax 
jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri, u jista’ għaldaqstant minħabba l-
impatt tiegħu jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-

(17) Peress li l-objettiv ta’ din id-Direttiva, 
jiġifieri li żżid ir-rilevanza, il-konsistenza u 
l-komparabbiltà ta' informazzjoni divulgata 
minn impriżi fl-Unjoni, ma jistax jintlaħaq 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u 
jista’ għaldaqstant minħabba l-impatt 
tiegħu jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-
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Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-objettiv.

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-objettiv.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttivi 78/660/KEE u 
83/349/KEE għandhom għalhekk jiġu 
emendati kif meħtieġ,

(19) Id-Direttiva 2013/34/UE għandha
għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emendi lid-Direttiva 78/660/KEE Emendi għad-Direttiva 2013/34/UE

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 78/660/KEE għandha tiġi 
emendata kif ġej:

Id-Direttiva 2013/34/UE hija emendata kif 
ġej:

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 46 huwa emendat kif ġej: imħassar
(a) Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
'1. (a) Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
analiżi ġusta tal-iżvilupp u l-prestazzjoni 
tan-negozju tal-kumpanija u tal-pożizzjoni 
tagħha, kif ukoll deskrizzjoni tar-riskji 
prinċipali u l-inċertezzi li taffaċċja. 
L-analiżi għandha tkun analiżi 
bbilanċjata u komprensiva tal-iżvilupp u l-
prestazzjoni tan-negozju tal-kumpanija u 
l-pożizzjoni tagħha, bi proporzjon mad-
daqs u l-kumplessità tan-negozju;
(b) Għal kumpaniji li l-għadd medju ta' 
impjegati matul is-sena finanzjarja jaqbeż 
il-500 u, fid-dati tal-karta tal-bilanċ 
tagħhom, jaqbżu jew it-total tal-karta tal-
bilanċ ta’ EUR 20 miljun jew il-fatturat 
nett ta' EUR 40 miljun, l-analiżi għandha 
tinkludi wkoll dikjarazzjoni mhux 
finanzjarja li jkun fiha informazzjoni 
relatata talanqas ma’ kwistjonijiet 
ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, 
kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-
tixħim, inklużi: 
(i) deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet;
(ii) ir-riżultati ta’ dawn il-politiki;
(iii) ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet u kif il-kumpanija 
timmaniġġja dawk ir-riskji.
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Meta kumpanija ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn 
il-kwistjonijiet, għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan.
Meta tipprovdi informazzjoni bħal din il-
kumpanija, tista’ sserraħ fuq oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u, jekk tagħmel hekk 
għandha tispeċifika fuq liema oqfsa 
mxiet.
(c) Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim 
tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-
pożizzjoni tal-kumpanija, l-analiżi 
għandha tinkludi kemm l-indikaturi 
prinċipali tal-prestazzjoni finanzjarji kif 
ukoll dawk mhux finanzjarji relevanti 
għal dak in-negozju partikolari.
(d) Meta tipprovdi l-analiżi tagħha, ir-
rapport annwali għandu, fejn xieraq, 
jinkludi referenzi għal spjegazzjonijiet u 
spjegazzjonijiet addizzjonali tal-ammonti 
rapportati fil-kontijiet annwali.
(b) Il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li 
ġej: 
'4. Meta kumpanija tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja billi tuża oqfsa 
nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u li jkopri l-informazzjoni 
prevista fil-paragrafu 1(b), għandha tkun 
eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stipulata 
fil-paragrafu 1(b), sakemm dan ir-rapport 
ikun parti mir-rapport annwali.’ 
(c) Jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: 
'5. Kumpanija li hija kumpanija 
sussidjarja għandha tiġi eżentata mill-
obbligi stabbiliti fil-paragrafu 1(b), jekk 
il-kumpanija u s-sussidjarji tagħha huma 
kkonsolidati fir-rapporti finanzjarji u 
rapport annwali ta’ kumpanija oħra u dak 
ir-rapport annwali konsolidat jitfassal 
skont l-Artikolu 36(1) tad-
Direttiva 83/349/KEE.' 
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Ara l-emenda għall-Artikolu 19 tad-Direttiva 2013/34/UE. 

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 46a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 46a huwa emendat kif ġej: imħassar
(a) Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt(g) li 
ġej:
'(g) deskrizzjoni tal-politika dwar id-
diversità tal-kumpanija għall-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, id-diversità 
ġeografika, l-isfond edukattiv u 
professjonali, l-għanijiet ta' din il-politika 
dwar id-diversità, kif ġiet implimentata u 
r-riżultati fil-perjodu tar-rappurtar. Jekk 
il-kumpanija ma għandhiex tali politika, 
id-dikjarazzjoni għandha tinkludi 
spjegazzjoni ċara u mmotivata dwar 
għalfejn dan hu l-każ. '
(b) Jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 
'4. Il-punt (g) tal-paragrafu 1 ma 
japplikax għal kumpaniji skont it-tifsira 
tal-Artikolu 27. '

Ara l-emenda għall-Artikolu 20 tad-Direttiva 2013/34/UE. 

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
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Id-Direttiva 78/660/KEE
Artikolu 53a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 53a huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

imħassar

"Artikolu 53a
L-Istati Membri ma għandhomx jagħmlu 
disponibbli l-eżenzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 1a, 11, l-Artikolu 27, il-punti (7a) 
u (7b) tal-Artikolu 43(1), l-Artikolu 46(3), 
l-Artikolu 47 u l-Artikolu 51 ta’ din id-
Direttiva fil-każ ta' kumpaniji li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għan-negozjar 
f'suq regolat skont is-sens tal-punt (14) 
tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2004/39/KE."

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid) - kliem ta' introduzzjoni
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 19 huwa emendat kif ġej:

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid) – punt a
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1 
huwa mħassar;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid) – punt b
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 19 – paragrafi 1a sa 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:
'1a. Għal impriżi kbar li l-għadd medju ta' 
impjegati tagħhom matul is-sena 
finanzjarja jaqbeż il-500 ruħ, l-analiżi 
għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni 
mhux finanzjarja li jkun fiha 
informazzjoni relatata talanqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-
impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, u kwistjonijiet dwar il-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:
(a) il-politika segwita mill-impriża fir-
rigward ta' dawn il-kwistjonijiet, inkluż, 
fejn ikun xieraq, riferenza għall-proċessi 
ta' diliġenza dovuta implimentati;
(b) ir-riżultati ta’ dawk il-politiki;
(c) ir-riskji prinċipali relatati ma' 
kwistjonijiet marbuta mal-attivitajiet, 
operazzjonijiet, prodotti jew mar-rabtiet 
tan-negozju ta'impriża li aktarx li jwasslu 
għal impatti negattivi severi f'dawn l-
oqsma u fil-mod li l-impriża timmaniġġja 
dawk ir-riskji.
Meta impriża ma ssegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn 
il-kwistjonijiet, l-analiżi għandha 
tipprovdi spjegazzjoni għaliex ma 
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tagħmilx dan.
L-informazzjoni relatata mar-riskji kif 
imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel 
subparagrafu, żviluppi imminenti jew 
kwistjonijiet fil-kors ta' negozjati 
m'għandhomx għalfejn jiġu żvelati meta 
l-iżvelar ta' din l-informazzjoni jista', fl-
opinjoni tal-membri tal-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u 
superviżorji, jippreġudika serjament l-
interessi tal-impriża.
Meta tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa 
skont l-ewwel subparagrafu, l-impriża 
tista' toqgħod fuq oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-UE jew internazzjonali u, jekk 
ikunil-każ, għandha tispeċifika fuq liema 
oqfsa mxiet.

1b. Rigward il-limitu meħtieġ għall-fehim 
tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-
pożizzjoni tal-impriża, u għall-fini tat-
trasparenza u l-komparabbiltà tar-
rieżami, l-analiżi msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi kemm l-
indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni 
finanzjarji kif ukoll dawk mhux 
finanzjarji relevanti għal dak in-negozju 
partikolari.

1c. Meta jipprovdi l-analiżi msemmija fil-
paragrafu 1, ir-rapport ta' ġestjoni 
għandu, fejn xieraq, jinkludi referenzi 
għall-ammonti rrappurtati fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, u 
spjegazzjonijiet ulterjuri dwarhom.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid) - punt c (ġdid)
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 19 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
‘4. Meta impriża tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja li jiddependi fuq oqfsa 
nazzjonali, internazzjonali jew ibbażati fl-
Unjoni u li jkopri l-informazzjoni prevista 
fil-paragrafu 1a, l-impriża għandha tkun 
eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stipulata 
fil-paragrafu 1a, sakemm dan ir-rapport 
komprensiv ikun jifforma parti mir-
rapport ta' ġestjoni.’

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid) – punt d (ġdid)
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Għandu jiżdied il-paragrafu 4a li ġej:
‘4a. Impriża li hija impriża sussidjarja 
għandha tkun eżentata mill-obbligi 
stipulati fil-paragrafu 1a jekk l-impriża u 
l-impriżi sussidjarji tagħha jkunu inklużi 
fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati 
u r-rapport tal-ġestjoni kkonsolidat ta' 
impriża oħra u li r-rapport tal-
immaniġġjar ikkonsolidat ikun imfassal 
bi qbil mal-Artikolu 29.’

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 3b (ġdid) - kliem ta' introduzzjoni
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-Artikolu 20 huwa emendat kif ġej:

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid) – punt a
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fl-Artikolu 1, il-punt li ġej huwa 
miżjud:
'(fa) deskrizzjoni tal-politika tal-impriża 
dwar id-diversità għall-korpi 
amministrattivi, ta' ġestjoni u superviżorji 
tagħha fir-rigward ta’ aspetti bħalma 
huma l-età, is-sess, l-integrazzjoni ta' 
persuni b'diżabilità, l-isfond edukattiv u 
professjonali, l-objettivi tal-politika dwar 
id-diversità, il-mod kif din ġiet 
implimentata u r-riżultati fil-perjodu tar-
rappurtar. Jekk l-impriża ma jkollhiex tali 
politika, id-dikjarazzjoni għandha tinkludi 
spjegazzjoni dwar għalfejn dan hu l-każ.'

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid) – punt b
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Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
'3. L-awditur statutorju jew id-ditta tal-
verifika għandhom jesprimu opinjoni 
skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 
34(1) rigward l-informazzjoni 
ppreparata taħt il-punti (c) u (d) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u 
għandhom jivverifikaw jekk l-
informazzjoni msemmija fil-punti (a), 
(b), (e), (f) u (fa) tal-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu tkunx ingħatat.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid) – punt c
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 20 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżdied il-paragrafu li ġej:
'4a. Minkejja l-Artikolu 40, il-punt (fa) 
tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 
m'għandux japplika għal impriżi żgħar u 
ta' daqs medju.’

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 3c (ġdid) - kliem ta' introduzzjoni
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Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-Artikolu 29 huwa emendat kif ġej:

Or. en

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3c (ġdid) – punt a
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
‘1a. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu, ir-rieżami ta' impriżi ewlenin 
ta' grupp kbir li l-għadd medju ta' 
impjegati tiegħu matul is-sena finanzjarja 
jaqbeż il-500 ruħ għandu, sa fejn ikun 
neċessarju sabiex wieħed jifhem l-
iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni 
tal-impriża, ikun fih ukoll dikjarazzjoni 
mhux finanzjarja li jkun fiha l-
informazzjoni relatata tal-anqas mal-
aspetti ambjentali, soċjali u dwar l-
impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem u kwistjonijiet dwar il-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:
(a) il-politiki segwiti mill-impriża fir-
rigward ta' dawn il-kwistjonijiet, inkluż, 
fejn ikun xieraq, riferenza għall-proċessi 
ta' diliġenza dovuta implimentati;
(b) ir-riżultati ta’ dawk il-politiki;
(c) ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet marbuta mal-attivitajiet, 
operazzjonijiet, prodotti jew mar-rabtiet 
tan-negozju tal-impriża, li aktarx li 
jwasslu għal impatti negattivi severi 
f'dawn l-oqsma u dwar il-mod kif il-grupp 
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jimmaniġġja dawk ir-riskji.
Meta l-grupp ma jsegwix politiki fir-
rigward ta’ waħda jew aktar minn dawn 
il-kwistjonijiet, l-analiżi għandha 
tipprovdi spjegazzjoni għaliex il-grupp ma 
jkunx għamel dan.
L-informazzjoni relatata mar-riskji kif 
imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel 
subparagrafu, żviluppi imminenti jew 
kwistjonijiet fil-kors ta' negozjati 
m'għandhomx għalfejn jiġu żvelati meta 
l-iżvelar ta' din l-informazzjoni jista', fl-
opinjoni tal-membri tal-korpi 
amministrattivi, maniġerjali u 
superviżorji, jippreġudika serjament l-
interessi tal-impriża.';

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3c (ġdid) – punt b
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 29 – paragrafi 3a u 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:
‘3a. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu, meta impriża prinċipali tħejji 
rapport komprensiv li jikkorrispondi mal-
istess sena finanzjarja u li jirreferi għall-
grupp kollu, billi tuża oqfsa nazzjonali, 
ibbażati fl-Unjoni jew internazzjonali u 
tkopri l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1a, l-impriża prinċipali 
għandha tkun eżentata mill-obbligu li 
tħejji d-dikjarazzjoni mhux finanzjarja 
stabbilita fil-paragrafu 1a, sakemm dak 
ir-rapport komprensiv ikun jifforma parti 
minn rapport ta' ġestjoni kkonsolidat.’
3b. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, impriża ewlenija li tkun ukoll 
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impriża sussidjarja għandha tkun 
eżentata mill-obbligi stipulati fil-
paragrafu 1a jekk l-impriża eżentata, u s-
sussidjarji tagħha, ikunu inklużi fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u 
r-rapport tal-ġestjoni kkonsolidat ta' 
impriża oħra u li r-rapport tal-ġestjoni 
kkonsolidat ikun imfassal bi qbil ma' dan 
l-Artikolu.’

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3d (ġdid)
Direttiva 2013/34/UE
Artikolu 48 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 48, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
'Ir-rapport għandu jikkunsidra 
lintroduzzjoni ta' obbligu għal impriżi 
kbar u għall-entitajiet kollha ta' interess 
pubbliku, li jiżvelaw b'mod pubbliku, fuq 
bażi annwali, rapport pajjiż b'pajjiż għal 
kull Stat Membru u pajjiż terz li fih 
joperaw, li jkun fih informazzjoni dwar, 
bħala minimu, il-profitti magħmula, it-
taxxi mħallsa fuq il-profitti u s-sussidji 
pubbliċi riċevuti.'.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 2
Id-Direttiva 83/349/KEE
Artikolu 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imħassar
Emendi lid-Direttiva 83/349/KEE
Id-Direttiva 83/349/KEE għandha tiġi 
emendata kif ġej: 
(1) L-Artikolu 36 huwa emendat kif ġej:
(a) Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej: 
'1. Ir-rapport annwali konsolidat għandu 
jinkludi tal-anqas analiżi ġusta tal-
iżvilupp u l-prestazzjoni tan-negozju u tal-
pożizzjoni tal-intrapriżi inkluża fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
flimkien mad-deskrizzjoni tar-riskji u l-
inċertezzi prinċipali li jaffaċċjaw.
L-eżami janalizza b’mod bilanċjat l-
iżvilupp u l-prestazzjoni tal-kummerċ u 
tal-pożizzjoni tal-impriżi inklużi fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
konsistenti mad-daqs u l-kumplessità tan-
negozju.
Għal kumpaniji ewlenin ta’ intrapriżi li 
għandhom jiġu kkonsolidati li flimkien 
jaqbżu għadd medju ta' 500 impjegat 
matul is-sena finanzjarja, u fid-dati tal-
karta tal-bilanċ tagħhom, jaqbżu jew it-
total tal-karta tal-bilanċ ta’ EUR 20 
miljun jew il-fatturat nett ta' EUR 40 
miljun, l-analiżi għandha tinkludi wkoll 
dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun 
fiha informazzjoni relatata talanqas ma’ 
kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-
impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, kwistjonijiet kontra l-
korruzzjoni u t-tixħim, inklużi: 
– (i). deskrizzjoni tal-politika segwita mill-
kumpanija fir-rigward ta' dawn il-
kwistjonijiet;
– (ii). ir-riżultati ta’ dawn il-politiki;
– (iii). ir-riskji relatati ma' dawn il-
kwistjonijiet u kif il-kumpanija 
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timmaniġġja dawk ir-riskji.
Fejn l-intrapriżi inklużi fil-
konsolidazzjoni meqjusa kollha kemm hi, 
ma jsegwux politiki fir-rigward ta’ 
kwistjoni waħda jew aktar minn dawn, il-
kumpanija għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għaliex ma tagħmilx dan.
Meta jipprovdi din l-informazzjoni, ir-
rapport annwali kkonsolidat jista’ juża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali, u jekk jagħmel hekk, 
għandu jispeċifika fuq liema oqfsa mexa.
Sa fejn huwa neċessarju sabiex wieħed 
jifhem dan l-iżvilupp, prestazzjoni jew 
pożizzjoni, l-analiżi tkun tinkludi kemm l-
indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni 
finanzjarji u mhux indikaturi prinċipali 
tal-prestazzjoni finanzjarji rilevanti għan-
negozju partikolari.
Billi jipprovdi l-analiżi tiegħu, ir-rapport 
annwali kkonsolidat għandu, fejn xieraq, 
jipprovdi referenzi għal spjegazzjonijiet u 
spjegazzjonijiet addizzjonali ta’ ammonti 
rappurtati fil-kontijiet ikkonsolidati. '
(b) Il-paragrafi 4 u 5 li ġejjin huma 
miżjuda:
'4. Meta impriża prinċipali tħejji rapport 
komprensiv li jikkorrispondi għall-istess 
sena finanzjarja, li jirreferi għall-grupp 
kollu tal-intrapriżi kkonsolidati, billi tuża 
oqfsa nazzjonali, ibbażati fl-UE jew 
internazzjonali u tkopri l-informazzjoni 
prevista fit-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-intrapriża prinċipali tkun 
eżentata mill-obbligu li tħejji d-
dikjarazzjoni mhux finanzjarja stabbilita 
fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, 
sakemm tali rapport komprensiv huwa 
parti minn rapport annwali kkonsolidat. 
5. Intrapriża prinċipali li hija wkoll 
intrapriża sussidjarja tkun eżentata mill-
obbligi stabbiliti fit-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1, jekk l-
impriża eżentata u s-sussidjarji tagħha 
huma kkonsolidati fir-rapporti finanzjarji 
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u r-rapport annwali ta’ intrapriża oħra, u 
dak ir-rapport annwali konsolidat jitfassal 
skont it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 1. '

Ara l-emendi għall-Artikolu 29 tad-Direttiva 2013/34/UE.

Or. en

NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni.
1.1. X'inhu l-valur miżjud tal-iżvelar ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità?
Ir-rikonoxximent dejjem jikber tar-rwol “soċjalment responsabbli” imwettaq mill-intrapriżi 
jista’ jiġi interpretat u meqjus skont varji elementi ewlenin. Minn banda, l-emerġenza ta' 
swieq "globali" qed tinkuraġġixxi l-iżvilupp ta' standards soċjali u ambjentali min-naħa tal-
impriżi; mill-banda l-oħra, soċjetà ċivili dejjem aktar attenta u infurmata qed tesiġi li l-impriżi 
juru mġiba aktar responsabbli. Dan l-impuls doppju li huwa l-bażi tal-progress tas-CSR huwa 
riflessjoni tal-interessi kumplimentari bejn l-impriżi u s-soċjetà inġenerali. 
Għaldaqstant, ir-responsabilità soċjali korporattiva tfisser, fuq kollox, kompetittività. Dan ma 
jfissirx li awtomatikament kwalunkwe intervent tas-CSR isaħħaħ il-vantaġġ kompetittiv ta’ 
intrapriża, iżda li azzjonijiet determinati jistgħu jsaħħu impriża jekk jaqblu li joħolqu valur 
maqsum bejn l-intrapriża, il-partijiet interessati tagħha u s-soċjetà b’mod ġenerali. 
F'dal-kuntest, trasparenza akbar fir-rigward tal-aspetti ta' natura mhux finanzjarja tista' tgħin 
lill-impriżi jimmaniġġjaw aħjar ir-riskji u li jtejbu l-kompetittività tagħhom. Fl-istess ħin, 
soċjetà ċivili aktar infurmata tista' tivvaluta u, għaldaqstant, tappoġġja aħjar, l-operazzjonijiet, 
prodotti u s-servizzi kummerċjali offruti minn impriża. Bl-istess mod, investituri potenzjali 
jistgħu jiddeterminaw b'mod aħjar is-sostenibilità u, għaldaqstant, il-profitabilità fuq żmien 
fit-tul tal-investimenti tagħhom. 
B'mod analogu, żieda fit-trasparenza u ż-żvelar ta' informazzjoni dwar id-diversità tista' tgħin 
fit-tbassir tar-riskji u ssaħħaħ il-kompetittività tal-impriżi. Kif issuġġerit minn korp solidu ta' 
riċerka, bordijiet ta' amministrazzjoni li jkunu aktar eteroġeni għandhom impatt pożittiv fuq l-
attivitajiet kummerċjali tal-impriża u fuq kemm il-politiki implimentati jħarsu fit-tul. 
1.2. Il-qagħda attwali ul-ħtieġa ta' regolamentazzjoni aktar ċara.
L-iżvelar ta' informazzjoni mhux finanzjarja minn impriża kienet, s'issa, irregolata mill-hekk 
imsejħa direttivi tal-kontabilità, li riċentement ġew riformulati f'direttiva waħda. Fuq livell 
nazzjonali, xi Stati Membri għaddew liġijiet aktar stretti, filwaqt li diversi pajjiżi terzi 
introduċew dispożizzjonijiet legali li, għalkemm fi gradi differenti, jimponu obbligi ta' 
rappurtar mhux finanzjarju.
L-analiżi proposta hija, għalhekk, konformi mal-iżvilupp regolatorju internazzjonali u mal-
ħtieġa dejjem akbar, ta' trasparenza akbar fir-rigward ta' informazzjoni mhux finanzjarja. Fil-
fatt, kif ħareġ mill-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni, huwa stmat li 2500 impriża biss, 
minn total ta' 42,000 kumpanija kbira tal-UE jiddivulgaw formalment informazzjoni ta' natura 
mhux finanzjarja fuq bażi annwali. 
Ovvjament il-qagħda attwali ma tissodisfax il-ħtiġijiet tal-partijiet interessati interni u esterni 
tan-negozju. Din iċ-ċirkustanza turi l-ħtieġa ta' regolamentazzjoni aktar ċara u aktar uniformi 
fil-livell tal-Unjoni, li tintroduċi obbligi, ristretti għal ftit kwistjonijiet ta' importanza, bil-għan 
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li tiżdied il-kwantità, il-kwalità u l-livell ta' komparabilità tal-informazzjoni. 
1.3. Il-proposta tal-Kummissjoni.
Il-proposta tintroduċi għadd ta' emendi għad-Direttiva dwar il-Kontabilità, li jeħtieġu li l-
impriżi u l-gruppi kbar jipprovdu analiżi ta' informazzjoni mhux finanzjarja. Din id-
dikjarazzjoni, li hija annessa mar-rapport ta' ġestjoni, għandha tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni essenzjali dwar kwistjonijiet ambjentali u soċjali, dwar l-impjegati, id-drittijiet 
tal-bniedem u dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Barra minn hekk, il-kumpaniji kkwotati l-
kbar ser ikollhom jipprovdu informazzjoni dwar il-politika tagħhom dwar id-diversità, anke 
fir-rigward tal-età, sess, id-diversità ġeografika, u l-isfond edukattiv u professjonali tal-
persunal tagħhom. 
Il-prinċipju regolatorju magħżul huwa dak tal-"comply or explain" (ikkonforma jew spjega). 
Għaldaqstant, il-kumpaniji li ma jsegwux politiki fir-rigward ta’ waħda jew aktar mill-
kwistjonijiet imqajma, għandhom jipprovdu spjegazzjoni għall-għażla tagħhom.

2. Il-fehma tar-rapporteur.
2.1. Kummenti preliminari.
B'mod ġenerali, ir-rapporteur jaqbel mal-approċċ regolatorju tal-Kummissjoni. L-approċċ 
magħżul iwieġeb għat-talba tal-Parlament, li ħareġ favur l-adozzjoni ta' proposta leġiżlattiva 
dwar ir-rappurtar mhux finanzjarja li tippermetti "flessibilità wiesgħa ta' azzjoni, biex tieħu 
kont tan-natura multidimensjonali tas-CSR u tad-diversità tal-politiki tas-CSR applikati mill-
impriżi", u li tippermetti, fl-istess ħin,"livell suffiċjenti ta' komparabilità sabiex jiġu sodisfati 
l-ħtiġijiet tal-investituri u ta' partijiet interessati oħra, u l-ħtieġa li jiggarantixxu lill-
konsumaturi aċċess faċli għall-informazzjoni relatata mal-impatt tal-impriżi fuq is-soċjetà". 
Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, li jidentifikaw żewġ prinċipji ta' qofol għall-ħidma 
ta' emendar tar-rapporteur, jiġifieri l-"flessibilità" u l-"komparabbiltà", ir-rapporteur iqis li 
jeħtieġ li jiġi ċċarat il-valur tal-prinċipju regolatorju imsejjaħ "comply or explain", bil-għan li 
jiġi evitat kwalunkwe nuqqas ta' ftehim dwar in-natura vinkolanti tad-dispożizzjonijiet. Il-
prinċipju msemmi ma jagħtix il-libertà lill-impriżi li jikkomunikaw l-informazzjoni meħtieġa 
mir-regolamenti jew li joqogħdu lura milli jagħmlu hekk. Għall-kuntrarju, il-proposta 
tintroduċi obbligu doppju għall-impriżi: minn banda, huma jridu jagħtu rendikont dwar aspetti 
determinati ("comply"); mill-banda l-oħra, iridu jagħtu spjegazzjoni jekk jonqsu milli 
japplikaw politiki dwar xi aspett jew aktar ("explain").
2.2. Modifiki ewlenin introdotti.
Wara li wettaq sensiela ta' emendi tekniċi, bil-għan li jallinjaw it-test tal-proposta mal-
kontenut tad-Direttiva tal-Kontabilità l-ġdida, ir-Rapporteur iqis xieraq li jiġu ċċarati xi 
aspetti tal-leġiżlazzjoni, sabiex tiġi evitata kull inċertezza legali u tiġi żgurata li d-
dispożizzjonijiet jiġu interpretati bl-akbar uniformità possibbli. 
Fir-rigward tal-aspetti li jirrigwardaw ir-rappurtar, premessa ġdida tindika is-suġġetti ewlenin 
li għandu jsir riferiment għalihom. F'dan is-sens, l-informazzjoni ambjentali se jkollha, 
pereżempju, tinkludi dejta dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, dwar it-tniġġis tal-arja u 
dwar l-użu tal-enerġija rinnovabbli. B'referenza għall-aspetti ta' koeżjoni soċjali jew dwar il-
persunal, l-informazzjoni għandha tirrelata, fost l-oħrajn, l-implimentazzjoni ta' 
konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u d-djalogu soċjali. L-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem 
u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni għandha, madankollu, tinkludi tal-anqas dejta relatata mal-
prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u kjarifiki dwar l-istrumenti adottati mill-
intrapriża biex tiġġieled il-korruzzjoni u t-tixħim.
F'konformità mal-għan li tiġi ċċarata l-leġiżlazzjoni, xi emendi proposti jiċċaraw bi preċiżjoni 
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akbar il-kunċett tar-"riskju". F'dan ir-rigward, ir-rapporteur qed jipproponi li jorbot dan il-
kunċett mal-attività, l-operazzjonijiet, prodotti u r-rabtiet kummerċjali bejn tal-impriżi, li aktar 
għandhom ċans iwasslu għal effetti ħżiena fuq l-aspetti inklużi fir-rappurtar. 
Ir-Rapporteur jinsab imħasseb dwar l-effetti negattivi li r-rappurtar tar-riskji jista' jikkawża 
fuq l-attivitajiet u l-iżvilupp futur tal-impriża. Peress li din l-informazzjoni hija, fil-fatt, 
partikolarment sensittiva, l-iżvelar tagħha jista' jikkompremetti l-istrateġiji kummerċjali tal-
impriża b'effetti negattivi fuq l-dinamiki tal-kompetizzjoni. Minħabba f'hekk, ir-rapporteur 
jipproponi li l-iżvelar tal-informazzjoni jiġi limitat biss għar-riskji meqjusa "maġġuri", filwaqt 
li fl-istess ħin jagħti lill-korpi tat-teħid tad-deiċżjonijiet jew tas-sorveljanza l-għażla li ma 
jiżvelawx informazzjoni relatata mar-riskji jew dwar negozjati li jkunu għaddejjin, fil-każ fejn 
dan l-iżvelar jista' jippreġudika l-interessi tal-impriża. 
Ir-rapporteur huwa kontra kull estensjoni tal-obbligi ta' rappurtar għall-katina tal-provvista u 
ta' sottokuntrattar jew għall-katina sħiħa tal-valur. Il-proposta li qed tiġi eżaminata hija, fil-
fatt, l-ewwel pass lejn aktar restrizzjonijiet għall-impriżi fir-rigward tas-CSR u bħala tali 
għandha tkun ristretta li tintroduċi obbligi primarji li jkunu jistgħu jiġu żviluppati, jekk ikun 
il-każ, fi stadju aktar tard wara li tkun twettqet analiżi minn qabel tal-impatt tad-
dispożizzjonijiet introdotti. 
Ir-rapporteur jemmen, madankollu, li huwa possibbli u jkun xieraq li l-kamp ta' applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet jiġi estiż għall-hekk imsejħa proċessi ta' "diliġenza dovuta", fejn dawn 
tal-aħħar ikunu ġew implimentati mill-impriża fir-rigward tal-aspetti li jikkonċernaw l-iżvelar. 
Għal dan il-għan, l-abbozz tar-rapport jintroduċi emenda li, abbażi tagħha, l-impriżi jistgħu, 
bħala parti mid-deskrizzjoni tal-politika applikata għall-kwistjonijiet li għalihom jinħtieġ 
rappurtar, tagħmel referenza għall-proċessi ta' "diliġenza dovuta" implimentati, jekk ikun 
hemm il-ħtieġa.
Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jaqbel mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tippermetti l-użu 
flessibbli mill-intrapriżi ta' standards nazzjonali, tal-UE u internazzjonali biex jipprovdu l-
informazzjoni mitluba. B'danakollu, ir-rapporteur huwa tal-fehma li, sabiex tiġi żgurata 
komparabilità akbar tal-informazzjoni, għandhom jiġi promoss, bħala regola ġenerali, l-użu ta' 
standards rikonoxxuti istituzzjonalment. 
3. Konklużjonijiet.
Fit-22 ta' Mejju 2013, il-Kunsill Ewropew, fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u 
l-frodi fiskali, daħħal fil-konklużjonijiet tiegħu l-istedina biex titqies mill-aktar fis l-"emenda 
proposta tad-Direttivi fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar 
id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar, sabiex jiġi żgurat l-irrappurtar pajjiż b'pajjiż, 
minn dawn il-kumpaniji u gruppi".
Ir-rapporteur jaqbel mal-ħtieġa enfasizzata mill-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern li jiġu implimentti 
politiki aktar stretti biex jiġġieldu l-evażjoni tat-taxxa, prinċipalment minħabba t-trasferiment 
ta' kapital lejn pajjiżi terzi jew l-hekk imsejħa "rifuġji fiskali". Trasparenza akbar f'dan il-
qasam tista' wkoll iżżid il-fiduċja tal-konsumaturi fl-operazzjonijiet ta' intrapriżi kbar u 
kumpaniji multinazzjonali. Bl-istess mod, l-investituri se jkollhom aktar informazzjoni għad-
dispożizzjoni tagħhom biex janalizzaw ir-riskji ekonomiċi, politiċi jew relatati mar-
reputazzjoni tal-impriżi, jew biex jifhmu kemm megozju jkun solidu u kemm ikollu portafoll 
tan-negozju diversifikat f'termini ta' ġeografija, sabiex ikun jista' jirreaġixxi aħjar għax-
xokkijiet ekonomiċi.
B'danakollu, huwa jemmen li l-azzjoni leġiżlattiva dwar il-kwistjoni għandha tqis id-diversità 
tas-setturi u tal-liġijiet fejn il-kumpaniji joperaw. F'xi ġurisdizzjonijiet, per eżempju, xi 
informazzjoni tista' tidħol fid-definizzjoni ta' "sigriet tal-istat" jew "sigriet kummerċjali", li 
jwassal għal inċertezza legali għall-impriżi Ewropej li joperaw f'dawn it-territorji. Fl-istess 
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ħin, l-iżvelar ta' ċerta informazzjoni kummerċjalment u ekonomikament sensittiva 
(informazzjoni strateġika dwar il-kuntratti, livelli ta' profittabilità, ir-riżultati, il-ġestjoni, eċċ.) 
jistgħu jqiegħdu lill-impriżi fi żvantaġġ kompetittiv jew li jitqajmu dubji dwar ftehimiet jew 
kuntratti stretti mal-awtoritajiet tat-taxxa ta' pajjiżi terzi.
Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, ir-rapporteur huwa impenjat li jindirizza l-kwistjoni 
tar-rappurtar pajjiż b'pajjiż taħt din il-proposta leġiżlattiva, billi jieħu approċċ bir-reqqa u 
metikoluż dwar il-kwistjoni, sabiex il-benefiċċji jistgħu jiġu mmultiplikati u r-riskji 
nnewtralizzati. Għal dan il-għan, ir-rapporteur jipproponi emenda għall-Artikolu 48 tad-
Direttiva 2013/34 dwar il-Kontabilità, li teħtieġ li l-Kummissjoni tivverifika, meta twettaq 
rieżami tad-dispożizzjonijiet dwar il-pagamenti lill-gvernijiet, l-introduzzjoni ta' obbligu min-
naħa ta' kumpaniji kbar u entitajiet ta' interess pubbliku li jippubblikaw rapport annwali pajjiż 
b'pajjiż, għal kull Stat Membru jew pajjiż terz li fih joperaw, li jkun fih informazzjoni dwar 
profitt jew telf, netti mit-taxxa, magħmula, it-taxxa fuq il-profitti jew it-telf jew sussidji 
riċevuti.


