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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului
(COM(2013)0207),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0103/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri 
externe, al Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Directivă a Parlamentului Propunerea de directivă a Parlamentului 

                                               
1 JO L ... .
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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

European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare și 
privind diversitatea de către anumite
întreprinderi și grupuri mari

Or. en

Justificare

Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE au fost abrogate de Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În comunicarea sa către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social și Comitetul Regiunilor intitulată
„Actul privind piața unică Douăsprezece 
pârghii pentru stimularea creșterii și 
întărirea încrederii „«Împreună pentru o 
nouă creștere»”9, adoptată la 13 aprilie 
2011, Comisia identifică necesitatea de a 
îmbunătăți transparența informațiilor 
sociale și de mediu furnizate de societățile
din toate sectoarele, pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile.

(1) În Comunicarea sa către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
intitulată „Actul privind piața unică -
Douăsprezece pârghii pentru stimularea 
creșterii și întărirea încrederii „«Împreună 
pentru o nouă creștere»”9, adoptată la 13 
aprilie 2011, Comisia identifică necesitatea 
de a îmbunătăți transparența informațiilor 
sociale și de mediu furnizate de
întreprinderi din toate sectoarele, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile.

__________________ __________________
9 COM(2011)206 final din 13 aprilie 2011. 9 COM(2011)0206, 13 aprilie 2011.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Necesitatea de a îmbunătăți dezvăluirea 
de către societăți a informațiilor sociale și 
de mediu, prin prezentarea unei propuneri 
legislative în acest domeniu, a fost reiterată 
în comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor 
intitulată „O nouă strategie a UE (2011-
2014) pentru responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”10, adoptată la 25 
octombrie 2011.

(2) Necesitatea de a îmbunătăți dezvăluirea 
de către întreprinderi a informațiilor 
sociale și de mediu, prin prezentarea unei 
propuneri legislative în acest domeniu, a 
fost reiterată în Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor intitulată „O nouă 
strategie a UE (2011-2014) pentru 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”10, adoptată la 25 
octombrie 2011.

__________________ __________________
10 COM(2011)681 final din 25 octombrie 
2011.

10 COM(2011)0681, 25 octombrie 2011.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European, în rezoluțiile 
sale din 6 februarie 2013, respectiv privind
„responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: un comportament 
responsabil și transparent al 
întreprinderilor și o creștere economică 
durabilă”11 și „responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: promovarea intereselor 
societății și a unei căi spre o redresare 
economică sustenabilă și cuprinzătoare”12, 
a confirmat importanța dezvăluirii de către 
întreprinderi a informațiilor privind 
sustenabilitatea, cum ar fi factorii sociali și 
de mediu, cu scopul de a identifica riscurile 
legate de sustenabilitate și de a crește 
încrederea investitorilor și a 
consumatorilor, invitând Comisia să

(3) Parlamentul European, în rezoluțiile 
sale din 6 februarie 2013, respectiv privind
„responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: un comportament 
responsabil și transparent al 
întreprinderilor și o creștere economică 
durabilă”11 și „responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: promovarea intereselor 
societății și a unei căi spre o redresare 
economică sustenabilă și cuprinzătoare”12, 
a confirmat importanța dezvăluirii de către 
întreprinderi a informațiilor privind 
sustenabilitatea, cum ar fi factorii sociali și 
de mediu, cu scopul de a identifica riscurile 
legate de sustenabilitate și de a crește 
încrederea investitorilor și a 
consumatorilor. De asemenea, 
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înainteze o propunere privind dezvăluirea 
de către întreprinderi a informațiilor 
nefinanciare.

Parlamentul European a invitat Comisia 
să prezinte o propunere legislativă privind 
dezvăluirea de către întreprinderi a
informațiilor nefinanciare, permițând un 
nivel ridicat de flexibilitate, pentru a se 
ține seama de natura multidimensională a
responsabilității sociale a întreprinderilor 
(RSI) și de diversitatea politicilor în 
materie de RSI aplicate de întreprinderi, 
precum și un nivel suficient de 
comparabilitate, pentru a acoperi nevoile 
investitorilor și ale altor părți interesate și 
nevoia de a le asigura consumatorilor un 
acces facil la informațiile privind 
impactul întreprinderilor asupra 
societății.

__________________ __________________
11 Raport referitor la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor: un comportament 
responsabil și transparent al 
întreprinderilor și o creștere economică 
durabilă (2012/2098(INI)); Comisia pentru 
afaceri juridice. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//RO&language=
RO

11 Raport referitor la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor: un comportament 
responsabil și transparent al 
întreprinderilor și o creștere economică 
durabilă (2012/2098(INI)); Comisia pentru 
afaceri juridice. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//RO&language=
RO

12 Raport referitor la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor: promovarea 
intereselor societății și a unei căi spre o 
redresare economică sustenabilă și 
cuprinzătoare (2012/2097(INI)); Comisia 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//RO&language=
RO

12 Raport referitor la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor: promovarea 
intereselor societății și a unei căi spre o 
redresare economică sustenabilă și 
cuprinzătoare (2012/2097(INI)); Comisia 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//RO&language=
RO

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Coordonarea dispozițiilor de drept 
intern privind dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare în ceea ce privește societățile 
mari cu răspundere limitată prezintă 
importanță pentru interesele societăților, 
ale acționarilor și ale altor părți interesate.
Coordonarea în aceste domenii este 
necesară deoarece majoritatea acestor 
societăți își desfășoară activitatea în mai 
multe state membre.

(4) Coordonarea dispozițiilor de drept 
intern privind dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare în ceea ce privește societățile 
mari cu răspundere limitată prezintă 
importanță pentru interesele
întreprinderilor, ale acționarilor și ale altor 
părți interesate. Coordonarea în aceste 
domenii este necesară deoarece majoritatea 
acestor societăți își desfășoară activitatea în 
mai multe state membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) De asemenea, este necesar să se 
stabilească anumite cerințe juridice minime 
în ceea ce privește amploarea informațiilor 
care trebuie puse la dispoziția publicului de 
către societățile din întreaga Uniune. 
Rapoartele anuale ar trebui să ofere o 
imagine de ansamblu echitabilă și 
cuprinzătoare a politicilor, rezultatelor și 
riscurilor societății.

(5) De asemenea, este necesar să se 
stabilească anumite cerințe juridice minime 
în ceea ce privește amploarea informațiilor 
care trebuie puse la dispoziția publicului de 
către societățile din întreaga Uniune.
Rapoartele de gestiune ar trebui să ofere o 
imagine de ansamblu echitabilă și 
cuprinzătoare a politicilor, rezultatelor și 
riscurilor societății.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6
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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,
întreprinderile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor de gestiune o 
declarație nefinanciară care să conțină 
informații privind cel puțin aspectele de 
mediu, sociale și de personal, 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. Declarația nefinanciară ar trebui 
să includă, dacă este cazul, o referință la 
procesele de diligență necesară aplicate de 
întreprindere pentru a identifica, a 
preveni și a reduce impacturile negative 
existente și potențiale, în funcție de 
dimensiunea și natura lor și de contextul 
operațiunilor.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În ceea ce privește mediul, declarația 
ar trebui să conțină, dacă este cazul, 
detalii privind impactul previzibil al 
operațiunilor întreprinderii asupra 
mediului, sănătății și siguranței, privind 
utilizarea de energie regenerabilă și 
neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect 
de seră și poluarea aerului. În ceea ce 
privește aspectele sociale și angajații, 
declarația ar trebui să conțină informații 
în special privind relațiile dintre 
întreprindere și subcontractanți, aplicarea 
convențiilor fundamentale ale 
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Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), condițiile de muncă, dialogul 
social, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, dialogul cu comunitățile locale și 
acțiunile întreprinse pentru a asigura 
protecția și dezvoltarea acestor 
comunități. În ceea ce privește drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, declarația nefinanciară ar trebui să 
includă cel puțin informații privind 
prevenirea abuzurilor în materie de 
drepturile omului și instrumentele 
utilizate pentru combaterea corupției și a 
dării de mită.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Întreprinderile ar trebui să ofere 
informații adecvate privind aspectele care 
ies în evidență ca implicând cea mai mare 
probabilitate de materializare a riscurilor 
de impact important, precum și privind 
cele care s-au materializat deja. 
Importanța impactului ar trebui analizată 
în funcție de amploarea și gravitatea sa. 
Riscurile de impact negativ provin din 
activitățile proprii ale întreprinderii sau 
pot fi legate de operațiunile, produsele sau 
relațiile ei de afaceri.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Dezvăluirea informațiilor privind 
riscurile principale, evoluțiile iminente 
sau aspecte în curs de negociere poate să 
conducă la dezvăluirea de informații 
comerciale sensibile și, prin urmare, poate 
să interfereze cu modelul de afaceri și, în 
cele din urmă, să denatureze concurența. 
Din acest motiv, membrii organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere ar trebui să aibă 
posibilitatea de a decide dacă să dezvăluie 
astfel de informații în cazul în care 
dezvăluirea lor ar aduce prejudicii grave 
intereselor întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 11

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 

(7) Pentru furnizarea acestor informații, 
întreprinderile ar trebui să recurgă, ca 
regulă generală, la principiile directoare 
privind afacerile și drepturile omului de 
punere în aplicare a cadrului „protecție, 
respect și remediere” al Organizației 
Națiunilor Unite, la orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și la 
Declarația tripartită de stabilire a 
principiilor privind întreprinderile 
multinaționale și politica socială a OIM. 
Întreprinderile pot recurge, de asemenea,
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), standardul 26000 
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(OIM), precum și Inițiativa de raportare 
globală.

al Organizației Internaționale de 
Standardizare (ISO), Inițiativa de raportare 
globală, Proiectul de informare cu privire 
la emisiile de carbon și Comitetul pentru 
standarde în domeniul informării cu 
privire la emisiile de carbon.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) O transparență sporită în ceea ce 
privește activitățile întreprinderilor și 
grupurilor mari este importantă pentru a 
proteja veniturile și a se asigura că 
cetățenii sunt convinși de echitatea și 
eficacitatea sistemelor fiscale și au 
încredere în întreprinderile și grupurile 
mari. Prin urmare, în concluziile sale din 
22 mai 2013, Consiliul European a 
solicitat să se realizeze progrese rapide în 
domeniul evaziunii și fraudei fiscale și a
decis, printre altele, ca examinarea 
propunerii de modificare a directivelor 
privind dezvăluirea de informații 
nefinanciare și privind diversitatea de 
către întreprinderile și grupurile mari să 
asigure în special defalcarea pe țări a 
raportărilor întreprinderilor și grupurilor 
mari. În acest sens, la examinarea 
regimului de raportare prevăzut de 
Directiva 2013/34/UE, Comisia ar trebui 
să analizeze în special posibilitatea de a 
introduce o obligație pentru 
întreprinderile mari și entitățile de interes 
public de a dezvălui anual un raport 
defalcat privind fiecare stat membru și 
țară terță în care își desfășoară 
activitatea, conținând cel puțin informații 
privind profitul sau pierderea brută, 
impozitele pe profit sau pierdere și 
subvențiile primite.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Consiliul European din 24 și 25 martie 
2011 a făcut apel la reducerea sarcinilor de 
reglementare în ansamblu, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii („IMM-
uri”), atât la nivel european, cât și la nivel 
național, și a sugerat măsuri menite să 
crească productivitatea, în timp ce 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii urmărește să îmbunătățească 
mediul de afaceri pentru IMM-uri și să 
promoveze internaționalizarea acestora.
Astfel, în conformitate cu principiul „a 
gândi mai întâi la scară mică”, cerințele de 
dezvăluire a informațiilor în temeiul 
Directivei 78/660/CEE și al Directivei 
83/349/CEE ar trebui să se aplice numai 
anumitor societăți și grupuri mari.

(10) Consiliul European din 24 și 25 martie 
2011 a făcut apel la reducerea sarcinilor de 
reglementare în ansamblu, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii („IMM-
uri”), atât la nivel european, cât și la nivel 
național, și a sugerat măsuri menite să 
crească productivitatea, în timp ce 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii urmărește să îmbunătățească 
mediul de afaceri pentru IMM-uri și să 
promoveze internaționalizarea acestora.
Astfel, în conformitate cu principiul „a 
gândi mai întâi la scară mică”, cerințele de 
dezvăluire a informațiilor în temeiul 
Directivei 2013/34/UE ar trebui să se 
aplice numai anumitor societăți și grupuri 
mari.

Or. en

Amendamentul 15

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 bilanțului și cifra
netă de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul de gestiune ar 
trebui să se aplice numai întreprinderilor 
și grupurilor mari care au, în medie, peste 
500 de angajați.

Or. en



PE521.714v01-00 16/38 PR\1006774RO.doc

RO

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Unele dintre societățile și grupurile 
care intră sub incidența Directivei
78/660/CEE și a Directivei 83/349/CEE
întocmesc deja rapoarte nefinanciare în 
mod voluntar. Aceste societăți nu ar trebui 
să fie supuse obligației de a furniza o 
declarație nefinanciară în raportul anual, 
cu condiția ca raportul să corespundă 
aceluiași exercițiu financiar, să includă cel 
puțin conținutul impus de prezenta 
directivă și să fie anexat la raportul anual.

(12) Unele dintre întreprinderile și 
grupurile care intră sub incidența Directivei
2013/34/UE întocmesc deja rapoarte 
nefinanciare în mod voluntar. Aceste
întreprinderi nu ar trebui să fie supuse 
obligației de a furniza o declarație 
nefinanciară în raportul de gestiune, cu 
condiția ca raportul să corespundă aceluiași 
exercițiu financiar, să includă cel puțin 
conținutul impus de prezenta directivă și să 
fie anexat la raportul de gestiune.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Multe dintre societățile care intră sub 
incidența Directivei 78/660/CEE sunt
membri ai unor grupuri de întreprinderi.
Rapoartele consolidate anuale ar trebui să 
fie întocmite astfel încât informațiile 
privind astfel de grupuri de întreprinderi să 
poată fi transmise membrilor și părților 
terțe. Legislațiile naționale privind 
rapoartele consolidate anuale ar trebui, 
prin urmare, să fie coordonate pentru 
realizarea obiectivelor de comparabilitate 
și coerență a informațiilor pe care 
întreprinderile ar trebui să le publice în 
Uniune.

(13) Multe dintre întreprinderile care intră 
sub incidența Directivei 2013/34/UE sunt
membre ale unor grupuri de întreprinderi.
Rapoartele consolidate de gestiune ar 
trebui să fie întocmite astfel încât 
informațiile privind astfel de grupuri de 
întreprinderi să poată fi transmise 
membrilor și părților terțe. Legislațiile 
naționale privind rapoartele consolidate de 
gestiune ar trebui, prin urmare, să fie 
coordonate pentru realizarea obiectivelor 
de comparabilitate și coerență a 
informațiilor pe care întreprinderile ar 
trebui să le publice în Uniune.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Diversitatea competențelor și a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere ale societăților facilitează 
o bună înțelegere a organizării societăților 
și a afacerilor. Aceasta permite, de 
exemplu, ca membrii acestor organe să 
provoace în mod constructiv deciziile de 
management și să fie mai deschiși către 
idei inovatoare, abordând problema 
similarității punctelor de vedere sau 
fenomenul „gândirii de grup”. Astfel se 
contribuie la o supraveghere eficientă a 
managementului și la o guvernanță de 
succes a societății. Prin urmare, este 
importantă îmbunătățirea transparenței în 
ceea ce privește politica de diversitate 
aplicată de societăți. Aceasta ar informa 

(15) Diversitatea competențelor și a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere ale întreprinderilor
facilitează o bună înțelegere a organizării 
societăților și a afacerilor. Aceasta permite, 
de exemplu, ca membrii acestor organe să 
provoace în mod constructiv deciziile de 
management și să fie mai deschiși către 
idei inovatoare, abordând problema 
similarității punctelor de vedere sau 
fenomenul „gândirii de grup”. Astfel se 
contribuie la o supraveghere eficientă a 
managementului și la o guvernanță de 
succes a întreprinderii. Prin urmare, este 
importantă îmbunătățirea transparenței în 
ceea ce privește politica de diversitate 
aplicată de întreprinderi. Aceasta ar 
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piața cu privire la practicile de guvernanță 
corporativă și, prin urmare, ar pune 
presiuni indirecte asupra societăților pentru 
alegerea unui personal de conducere mai 
diversificat.

informa piața cu privire la practicile de 
guvernanță corporativă și, prin urmare, ar 
pune presiuni indirecte asupra
întreprinderilor pentru alegerea unui 
personal de conducere mai diversificat.

Or. en

Amendamentul 20

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,
integrarea persoanelor cu handicap,
educația și experiența profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor
întreprinderi cotate la bursă. Dezvăluirea
politicii privind diversitatea ar trebui să 
facă parte din declarația de guvernanță 
corporativă, în conformitate cu articolul 20
din Directiva 2013/34/UE. Întreprinderile
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 21

Propunere de directivă
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume sporirea relevanței, 
coerenței și comparabilității informațiilor 
dezvăluite de către societățile comerciale
din întreaga Uniune, nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de către statele membre și, 
prin urmare, prin efectul pe care îl produce, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității în 
conformitate cu articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului urmărit.

(17) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume sporirea relevanței, 
coerenței și comparabilității informațiilor 
dezvăluite de către întreprinderile din 
întreaga Uniune, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, prin efectul pe care îl produce, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității în 
conformitate cu articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului urmărit.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prin urmare, Directivele 78/660/CEE 
și 83/349/CEE ar trebui să fie modificate 
în consecință,

(19) Prin urmare, Directiva 2013/34/UE ar 
trebui să fie modificată în consecință,

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări la Directiva 78/660/CEE Modificări la Directiva 2013/34/UE
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Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 78/660/CEE se modifică după 
cum urmează:

Directiva 2013/34/UE se modifică după 
cum urmează:

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 46 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(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. 
Aceasta este o analiză echilibrată și 
exhaustivă a evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, în raport 
cu volumul și complexitatea acestor 
activități.
(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 
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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: 
(i) o descriere a politicii adoptate de 
societate în legătură cu aceste aspecte;
(ii) rezultatele acestor politici;
(iii) riscurile legate de aceste aspecte și 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective.
Dacă o societate nu pune în aplicare 
politici în ceea ce privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă 
o explicație.
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.
(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.
(d) În cadrul analizei, raportul anual 
conține, după caz, trimiteri la sumele 
indicate în conturile anuale și explicații 
suplimentare aferente acestora.”
(b) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text: 
„(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 
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raportul anual.” 
(c) Se adaugă următorul alineat (5): 
„(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.” 

A se vedea amendamentul la articolul 19 din Directiva 2013/34/UE. 

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Articolul 46a se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) La alineatul (1), se adaugă 
următoarea literă (g):
„(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. '
(b) Se adaugă următorul alineat (4): 
„(4) Alineatul (1) litera (g) nu se aplică 
societăților în sensul articolului 27. ”
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A se vedea amendamentul la articolul 20 din Directiva 2013/34/UE. 

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 78/660/CEE
Articolul 53 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Articolul 53a se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Articolul 53a
Statele membre nu acordă derogările 
prevăzute la articolul 1a, articolul 11, 
articolul 27, articolul 43 alineatul (1) 
punctele (7a) și (7b), articolul 46 alineatul 
(3), articolul 47 și articolul 51 din 
prezenta directivă în cazul societăților ale 
căror titluri de valoare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 
(14) din Directiva 2004/39/CE.”

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 a (nou) – teza introductivă
Directiva 2013/34/UE
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 19 se modifică după cum 
urmează:

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 a (nou) – litera a
Directiva 2013/34/UE
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (1), al treilea paragraf se 
elimină;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 a (nou) – litera b
Directiva 2013/34/UE
Articolul 19 – alineatele 1 a - 1 c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se introduc următoarele alineate:
„(1a) Pentru întreprinderile mari cu un 
număr mediu de angajați în cursul 
exercițiului financiar de peste 500, 
prezentarea include, de asemenea, o 
declarație nefinanciară care conține 
informații privind cel puțin aspectele de 
mediu, sociale și de personal, respectarea
drepturilor omului și combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:
(a) politicile aplicate de întreprindere în 
legătură cu aceste aspecte, indicând, dacă 
este cazul, o trimitere la procesele de 
diligență aplicate;
(b) rezultatele acestor politici;
(c) principalele riscuri legate de aceste 
aspecte care derivă din activitățile, 
operațiunile, produsele sau relațiile de 
afaceri ale întreprinderii și care ar putea 
avea un impact negativ important în 
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aceste domenii și modul în care 
întreprinderea gestionează riscurile 
respective.
Dacă nu pune în aplicare politici în ceea 
ce privește unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, întreprinderea oferă o 
explicație.
Dezvăluirea informațiilor privind riscurile 
menționate la primul paragraf litera (c), 
evoluțiile iminente sau aspectele în curs 
de negociere nu este obligatorie atunci 
când, în opinia membrilor organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere, dezvăluirea acestor 
informații ar aduce prejudicii grave 
intereselor întreprinderii.
La prezentarea informațiilor prevăzute la 
primul paragraf, întreprinderea recurge 
la cadrele naționale, ale UE sau 
internaționale și, dacă face acest lucru, 
precizează cadrele la care a recurs.
(1b) În măsura în care acest lucru este 
necesar pentru înțelegerea evoluției, 
rezultatelor sau situației întreprinderii și 
pentru transparența și comparabilitatea 
prezentării, analiza menționată la 
alineatul (1) conține indicatori-cheie de 
performanță financiară și nefinanciară 
relevanți pentru activitatea specifică a 
întreprinderii.
(1c) În prezentarea analizei menționate la 
alineatul (1), raportul administratorilor 
conține, atunci când este cazul, referiri și 
explicații suplimentare privind sumele 
raportate în situațiile financiare anuale.”

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 a (nou) – litera c (nouă)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 19 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Dacă întocmește un raport 
cuprinzător corespunzător aceluiași 
exercițiu financiar care are la bază 
cadrele naționale, ale UE sau 
internaționale și conține informațiile 
prevăzute la alineatul (1a), întreprinderea 
este scutită de obligația de a întocmi 
declarația nefinanciară prevăzută la 
alineatul (1a), cu condiția ca raportul 
cuprinzător să facă parte din raportul de 
gestiune.”

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 a (nou) – litera d (nouă)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se adaugă următorul alineat (4a):
„(4a) O întreprindere care este o filială 
este scutită de obligațiile prevăzute la 
alineatul (1a), dacă întreprinderea și 
filialele sale sunt incluse în situațiile
financiare consolidate și în raportul de 
gestiune consolidat al unei alte 
întreprinderi și dacă raportul de gestiune 
consolidat în cauză este redactat în 
conformitate cu articolul 29.”

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 b (nou) – teza introductivă
Directiva 2013/34/UE
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Articolul 20 se modifică după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 b (nou) – litera a
Directiva 2013/34/UE
Articolul 20 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (1), se inserează 
următoarea literă:
„(fa) o descriere a politicii privind 
diversitatea organelor administrative, de 
conducere și de supraveghere referitoare 
la aspecte precum vârsta, sexul, 
integrarea persoanelor cu handicap, 
educația și experiența profesională, 
inclusiv obiectivele politicii de diversitate, 
modul în care a fost aplicată și rezultatele 
obținute în perioada de raportare. Dacă 
întreprinderea nu aplică o astfel de 
politică, declarația conține motivele care 
au determinat această lipsă.”

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 b (nou) – litera b
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Directiva 2013/34/UE
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Auditorul statutar sau firma de 
audit își exprimă, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1) al doilea 
paragraf, avizul referitor la informațiile 
pregătite în temeiul alineatului (1) 
literele (c) și (d) de la prezentul articol și 
verifică dacă au fost prezentate 
informațiile menționate la alineatul (1) 
literele (a), (b), (e), (f) și (fa) de la 
prezentul articol.”

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 b (nou) – litera c
Directiva 2013/34/UE
Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se adaugă următorul alineat:
„(4a) Fără a aduce atingere articolului 
40, alineatul (1) litera (fa) de la prezentul 
articol nu se aplică întreprinderilor mici 
și mijlocii.”;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 c (nou) – teza introductivă
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Directiva 2013/34/UE
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Articolul 29 se modifică după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 c (nou) – litera a
Directiva 2013/34/UE
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se inserează următorul alineat:
„(1a) În sensul alineatului (1) de la 
prezentul articol, prezentarea 
întreprinderii-mamă a unui grup mare cu 
un număr mediu de angajați în cursul 
exercițiului financiar de peste 500 
include, de asemenea, în măsura în care 
acest lucru este necesar pentru 
înțelegerea evoluției, rezultatelor sau 
situației întreprinderii, o declarație 
nefinanciară care conține informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
sociale și de personal, respectarea 
drepturilor omului și combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:
(a) politicile aplicate de grup în legătură 
cu aceste aspecte, indicând, dacă este 
cazul, o trimitere la procesele de diligență 
aplicate;
(b) rezultatele acestor politici;
(c) riscurile legate de aceste aspecte care 
derivă din activitățile, operațiunile, 
produsele sau relațiile de afaceri ale 
întreprinderii și care ar putea avea un 
impact negativ important în aceste 
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domenii și modul în care grupul 
gestionează riscurile respective.
Dacă grupul nu pune în aplicare politici 
în ceea ce privește unul sau mai multe 
dintre aceste aspecte, prezentarea include 
o explicație pentru acest lucru.
Dezvăluirea informațiilor privind riscurile 
menționate la primul paragraf litera (c), 
evoluțiile iminente sau aspectele în curs 
de negociere nu este obligatorie atunci 
când, în opinia membrilor organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere, dezvăluirea acestor 
informații ar aduce prejudicii grave 
intereselor întreprinderii.”;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 c (nou) – litera b
Directiva 2013/34/UE
Articolul 29 – alineatele 3 a și 3 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următoarele alineate:
„(3a) În sensul alineatului (1) de la 
prezentul articol, dacă o întreprindere-
mamă întocmește un raport cuprinzător 
corespunzător aceluiași exercițiu 
financiar care se referă la întregul grup, 
are la bază cadrele naționale, ale UE sau 
internaționale și conține informațiile 
prevăzute la alineatul (1a), 
întreprinderea-mamă este scutită de 
obligația de a întocmi declarația 
nefinanciară prevăzută la alineatul (1a), 
cu condiția ca raportul cuprinzător să 
facă parte din raportul de gestiune 
consolidat.
(3b) În sensul alineatului (1) de la 
prezentul articol, o întreprindere-mamă 
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care este, de asemenea, o filială este 
scutită de obligațiile prevăzute la alineatul 
(1a), dacă întreprinderea scutită și 
filialele sale sunt incluse în situațiile 
financiare consolidate și în raportul de 
gestiune consolidat al unei alte 
întreprinderi și dacă raportul de gestiune 
consolidat în cauză este redactat în 
conformitate cu prezentul articol.”

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 d (nou)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 48 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. La articolul 48, se introduce 
următorul alineat:
„(3a) Raportul analizează introducerea 
unei obligații pentru întreprinderile mari 
și toate entitățile de interes public de a 
dezvălui public un raport anual defalcat 
pentru fiecare stat membru și țară terță în 
care își desfășoară activitatea, care să 
conțină cel puțin informații privind 
profitul obținut, impozitul pe profit plătit 
și subvențiile publice primite.”

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 2
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat
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Modificări la Directiva 83/349/CEE
Directiva 83/349/CEE se modifică după 
cum urmează: 
1. Articolul 36 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text: 
„(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.
Aceasta este o analiză echilibrată a 
evoluției activităților, rezultatelor și 
situației ansamblului întreprinderilor 
incluse în consolidare, în raport cu 
volumul și complexitatea acestor 
activități.
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: 
– (i) o descriere a politicii adoptate de 
societate în legătură cu aceste aspecte;
– (ii) rezultatele acestor politici;
– (iii) riscurile legate de aceste aspecte și 
modul în care societatea gestionează 
riscurile respective.
Dacă, în ansamblu, întreprinderile 
incluse în consolidare nu pun în aplicare 
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politici în ceea ce privește unul sau mai 
multe dintre aceste aspecte, societatea 
oferă o explicație în acest sens.
La prezentarea acestor informații, 
raportul consolidat anual se poate baza pe 
cadrele naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care 
s-a bazat.
În 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 cadrul analizei, raportul consolidat 
anual conține, după caz, trimiteri la 
sumele indicate în conturile consolidate și 
explicații suplimentare aferente acestora. 
”
(b) Se adaugă următoarele alineate (4) și 
(5):
„(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. 
(5) O întreprindere-mamă care este, de 
asemenea, o filială, este scutită de la 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) al 
treilea paragraf, dacă întreprinderea 
scutită 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 alineatul (1) al treilea 
paragraf. ”
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A se vedea amendamentele la articolul 29 din Directiva 2013/34/UE.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere
1.1 Care este valoarea adăugată a comunicării de informații nefinanciare și privind 
diversitatea?
Nivelul din ce în ce mai ridicat de recunoaștere a rolului „responsabil din punct de vedere 
social” al întreprinderilor poate fi interpretat și considerat din diferite perspective. Pe de o 
parte, apariția unor piețe „globale” favorizează dezvoltarea unor standarde sociale și de mediu 
de către întreprinderi; pe de altă parte, o societate civilă tot mai atentă și mai bine informată 
„solicită” comportamente tot mai responsabile din partea întreprinderilor. Acest dublu impuls 
ce determină progresul RSI reflectă complementaritatea intereselor întreprinderilor cu cele ale 
societății, în general.
Prin urmare, responsabilitatea socială a întreprinderilor înseamnă mai ales competitivitate.
Acest lucru nu înseamnă că, automat, orice intervenție în materie de RSI sporește avantajul 
competitiv ale unei întreprinderi, deși anumite acțiuni pot consolida o întreprindere dacă 
permit crearea unor valori comune pentru întreprindere, părțile interesate și societate, în 
general.
În acest context, o mai mare transparență în ceea ce privește aspecte nefinanciare poate ajuta 
întreprinderile să gestioneze mai bine riscurile și să își îmbunătățească competitivitatea. În 
același timp, o societate civilă mai bine informată poate evalua mai bine și, în consecință, 
poate susține operațiunile comerciale, produsele și serviciile oferite de o întreprindere. În mod 
similar, potențialii investitori pot să evalueze mai bine caracterul sustenabil al propriilor 
investiții și, astfel, să determine randamentul lor pe termen lung.
De asemenea, o transparență sporită și dezvăluirea de informații suplimentare privind 
diversitatea pot facilita previzionarea riscurilor și pot îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor. Așa cum sugerează un puternic curent de cercetare, o mai mare eterogenitate 
a consiliilor de administrare are un impact pozitiv asupra activităților comerciale ale 
întreprinderii și asupra caracterului vizionar al politicilor aplicate.
1.2. Situația actuală și necesitatea unei reglementări mai clare
Dezvăluirea de informații nefinanciare de către întreprinderi a fost reglementată până acum de 
așa-numitele directive contabile, care au fost reunite recent într-o singură directivă. La nivel 
național, unele state membre au adoptat o legislație mai strictă, în timp ce diverse țări terțe au 
introdus dispoziții legislative care, într-o mai mare sau mai mică măsură, impun obligații de 
raportare nefinanciară.
Propunerea analizată este deci consecventă cu evoluția normativă internațională și cu 
necesitatea, din ce în mai prezentă, de a asigura un nivel mai ridicat de transparență a 
informațiilor nefinanciare. Într-adevăr, conform evaluării Comisiei, numai aproximativ 2 500 
din totalul de aproximativ 42 000 de întreprinderi mari din UE dezvăluie anual informații 
nefinanciare în mod formal.
Evident, situația actuală nu satisface necesitățile părților interesate din interiorul și din 
exteriorul întreprinderilor. Aceste circumstanțe impun o reglementare mai clară și mai 
uniformă la nivelul Uniunii care să introducă obligații, limitate la anumite domenii-cheie, 
pentru a spori volumul, calitatea și comparabilitatea informațiilor.
1.3. Propunerea Comisiei
Propunerea introduce modificări la directiva contabilă, impunându-le întreprinderilor și 
grupurilor de mari dimensiuni să furnizeze o declarație privind informațiile nefinanciare.
Declarația în cauză, anexată la raportul de gestiune, trebuie să cuprinsă cel puțin informațiile 
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esențiale privind mediul, aspectele sociale, personalul, drepturile omului și combaterea 
corupției. De altfel, marile întreprinderi cotate la bursă vor trebui să ofere informații privind 
politica lor în materie de diversitate a personalului, inclusiv în ceea ce privește vârsta, sexul, 
diversitatea geografică, educația și experiența profesională.
Principiul normativ ales este „aplică sau explică”. Prin urmare, dacă nu pune în aplicare 
politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aceste aspecte, o întreprindere trebuie să 
explice de ce a ales să nu o facă.

2. Poziția raportorului
2.1. Observații introductive
În general, raportorul este de acord cu orientarea normativă a Comisiei. Abordarea aleasă 
corespunde cererii Parlamentului, care își se declarase în favoarea unei propuneri legislative 
privind raportările nefinanciare care să permită „menținerea unei marje de acțiune cât mai 
ample pentru a ține cont de caracterul multidimensional al RSI și de diversitatea politicilor în 
materie de RSI aplicate de întreprinderi” și să asigure, în același timp „un nivel suficient de 
comparabilitate pentru a satisface necesitățile investitorilor și ale altor părți interesate, precum 
și necesitatea de a facilita accesul consumatorilor la informațiile privind impactul 
întreprinderilor asupra societății”.
Plecând de la aceste considerente, care identifică două principii-cheie pentru amendamentele 
raportorului, și anume „flexibilitatea” și „comparabilitatea”, raportorul consideră necesar să 
clarifice valoarea principiului normativ „aplică sau explică”, pentru a evita orice echivoc 
asupra aplicabilității directe a dispozițiilor. Principiul citat nu lasă întreprinderilor opțiunea de 
a comunica sau nu informațiile solicitate de dispozițiile normative. Dimpotrivă, propunerea 
impune o dublă obligație întreprinderilor: pe de o parte, ele trebuie să raporteze cu privire la 
anumite aspecte („aplică”), iar pe de altă parte, trebuie să ofere o explicație în cazul în care nu 
aplică politici privind unul sau mai multe dintre aceste aspecte („explică”).
2.2. Principalele modificări introduse
În plus față de câteva amendamente tehnice, care au ca scop alinierea textului propunerii la 
conținutul noii Directive contabile, raportorul consideră oportună clarificarea unor aspecte ale 
dispozițiilor normative, pentru a evita incertitudinea juridică și a garanta un nivel maxim de 
uniformitate în interpretarea lor.
În ceea ce privește aspectele incluse în raportare, un considerent nou prezintă principalele 
domenii la care vor trebui să se refere aceste informații. În acest context, informațiile de 
mediu vor trebui să includă, de exemplu, date privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
poluarea atmosferică și utilizarea energiei din surse regenerabile. În ceea ce privește aspectele 
sociale și de personal, vor trebui furnizate informații, printre altele, privind aplicarea 
convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), condițiile de 
muncă și dialogul social. La rândul lor, informațiile privind drepturile omului și combaterea 
corupției vor trebui să includă cel puțin date referitoare la prevenirea încălcării drepturilor 
omului și detalii privind instrumentele aplicate de întreprindere pentru a combate corupția 
activă și pasivă.
În conformitate cu obiectivul de a clarifica dispozițiile normative, anumite propuneri de 
modificare definesc mai exact conceptul de „risc”. În acest sens, raportorul propune corelarea 
conceptului cu activitățile, operațiunile, produsele și relațiile comerciale ale întreprinderilor, 
elemente care pot să producă, într-o mai mare măsură, efecte negative asupra aspectelor 
incluse în raportare.
Raportorul este preocupat de efectele negative pe care raportarea riscurilor le-ar putea avea 
asupra activităților și dezvoltării viitoare a întreprinderilor. Întrucât este vorba despre 



PR\1006774RO.doc 37/38 PE521.714v01-00

RO

informații deosebit de delicate, dezvăluirea lor ar putea să compromită strategiile comerciale 
ale întreprinderii, cu efecte negative asupra concurenței. Prin urmare, raportorul propune 
limitarea dezvăluirii de informații doar la riscurile considerate „principale”, permițând 
totodată organelor decizionale sau de supraveghere ale întreprinderii să nu dezvăluie 
informații cu privire la riscurile legate de negocierile în curs, în cazul în care dezvăluirea lor 
ar putea aduce prejudicii grave întreprinderii.
Raportorul este împotriva unei eventuale extinderi a obligațiilor de raportare în lanțul de 
furnizare și subcontractare sau în întregul lanț al valorii. Propunerea examinată reprezintă, de 
fapt, primul pas spre obligații mai stricte în materie de RSI pentru întreprinderi și, prin 
urmare, ar trebui să se limiteze la introducerea de obligații primare ce vor putea fi dezvoltate, 
dacă este cazul, într-o etapă ulterioară, după o analiză prealabilă a impactului dispozițiilor 
introduse.
Totuși, raportorul consideră posibilă și oportună extinderea sferei de aplicare a dispozițiilor la 
așa-numitele procese de diligență, în măsura în care acestea au fost realizate de întreprinderi 
în legătură cu aspecte care fac obiectul raportării. În acest scop, proiectul de raport introduce o 
modificare, pe baza căreia, în contextul descrierii politicii aplicate în domeniile incluse în 
raportare, întreprinderile vor putea să facă trimitere la procesele de diligență aplicate, dacă 
este cazul.
În fine, raportorul este de acord cu opțiunea Comisiei de a permite utilizarea flexibilă a 
standardelor naționale, ale UE și internaționale pentru furnizarea informațiilor solicitate.
Acestea fiind spuse, raportorul consideră că, pentru a asigura o mai mare comparabilitate a 
informațiilor, este necesar să se promoveze, ca regulă generală, utilizarea anumitor standarde 
internaționale recunoscute.
3. Concluzii
În contextul combaterii evaziunii și fraudei fiscale, la 22 mai 2013, Consiliul European a 
introdus în concluziile sale invitația de a lua în considerare, cât mai curând posibil, 
„propunerea de modificare a directivelor în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari […], în special în 
vederea asigurării raportării pentru fiecare țară de către societățile și grupurile mari”.
Raportorul este de acord cu necesitatea relevată de șefii de stat și de guvern de a aplica politici 
mai stricte pentru combaterea evaziunii fiscale, în special în contextul transferurilor de 
fonduri către țări terțe sau către așa-numitele „paradisuri fiscale”. Un nivel sporit de 
transparență în acest sens poate, de altfel, să întărească încrederea consumatorilor în 
operațiunile marilor întreprinderi și ale societăților multinaționale. În mod similar, investitorii 
ar dispune de mai multe informații pentru a analiza riscurile economice, politice și de 
reputație cu care se confruntă întreprinderile sau pentru a înțelege cât de solidă este o anumită 
activitate ori în ce măsură întreprinderea dispune de un portofoliu diversificat la nivel 
geografic, pentru a reacționa mai bine la eventualele șocuri economice.
Acestea fiind spuse, raportorul consideră că o intervenție legislativă în acest domeniu trebuie 
să țină seama de diversitatea sectoarelor și a jurisdicțiilor în care întreprinderile își desfășoară 
activitatea. În anumite jurisdicții, de exemplu, anumite informații ar putea să fie incluse în 
definiția „secretului de stat” sau a „secretului comercial”, generând incertitudine juridică 
pentru întreprinderile europene care își desfășoară activitatea pe teritoriile în cauză. În același 
timp, difuzarea anumitor informații sensibile din punct de vedere comercial și economic 
(informații strategice privind contractele, nivelul de rentabilitate, rezultatele, gestiunea) ar 
putea genera un dezavantaj competitiv sau punerea în discuție a unor acorduri sau contracte 
strânse cu autoritățile fiscale din țări terțe.
În lumina acestor considerente, raportorul se angajează să trateze chestiunea raportării pentru 
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fiecare țară în contextul acestei propuneri legislative, privilegiind o abordare atentă și 
meticuloasă în acest sens, care să permită multiplicarea beneficiilor și neutralizarea riscurilor.
În acest sens, raportorul propune un amendament la articolul 48 din Directiva contabilă 
[Directiva 2013/34/UE] prin care i se solicită Comisiei să analizeze, atunci când reexaminează 
dispozițiile privind plățile către guverne, posibilitatea de a introduce o obligație pentru marile 
întreprinderi și entitățile de interes public de a publica anual un raport defalcat pe țări, pentru 
fiecare stat membru și țară terță în care își desfășoară activitatea, conținând informații privind 
profitul și pierderea netă, impozitul pe profit sau pierdere și subvențiile publice primite.


